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Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan arvonluontia pohjoismaisissa yrityskaupoissa vuosina 2010–

2021. Tutkielma sisältää katsauksen eri vuosikymmenillä tehtyihin tutkimuksiin, joiden avulla 

luodaan yleiskuva tutkittavasta aihealueesta. Tutkielman loppupuoliskolla tutkitaan pohjoismaisten 

yrityskauppojen arvonluontia yrityskaupan julkaisemisen yhteydessä sekä toteutuneiden että 

toteutumattomien yrityskauppojen osalta. Toteutumattomien yrityskauppojen tutkimisessa huomio 

kohdistuu erityisesti siihen, mikä vaikutus yrityskaupan peruuntumisella on target-yhtiön 

osakekurssiin ja täten markkina-arvoon. 

 

Aineiston analyysissä hyödynnetään kuvailevaa tilastoanalyysiä. Analysointi nojaa pitkälti keskeisten 

tunnuslukujen laskemiseen ja toisaalta siihen, miltä osin tulokset ovat yhteneviä aiemman 

tutkimustiedon kanssa ja ovatko ne mahdollisesti yleistettävissä. Koska tutkimusaineisto käsittää vain 

45 yrityskauppaa, on joidenkin yrityskauppojen osalta voitu tehdä myös pienimuotoista 

tapaustutkimusta ja täten saada syvällisempää tietoa kurssiliikkeistä tai tuottojen eroavaisuuksista eri 

periodeilla. 

 

Tutkimusaineisto sisältää vuosien 2010 ja 2021 välillä julkistetut yrityskaupat, joissa osallisina ovat 

listatut pohjoismaiset yhtiöt. Tutkimuksen keskiössä on 45 käteisellä maksettua yrityskauppaa, joiden 

arvonluontia selvitetään sekä target- että ostajayhtiöiden osalta yrityskaupan julkistamisen yhteydessä. 

Aiemman tutkimuksen perusteella target-yhtiöt reagoivat yrityskauppauutiseen voimakkaasti, kun taas 

ostajayhtiöiden reaktiot ovat maltillisempia. Tutkimustulokset toteutuneiden yrityskauppojen osalta 

ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa: target-yhtiöt reagoivat yrityskauppauutiseen positiivisesti 

ja voimakkaasti, ostajayhtiöt maltillisesti. Tulosten mukaan toteutuneet yrityskaupat luovat arvoa. 

 

Toteutumattomia yrityskauppoja tutkitaan vain target-yhtiöiden osalta. Tulosten mukaan target-yhtiöt 

reagoivat jälleen voimakkaasti yrityskauppauutiseen. Toteutumattomien yrityskauppojen osalta 

keskeisin löydös on target-yhtiön osakkeen keskimäärin positiivinen reaktio myös yrityskaupan 

peruuntumiseen. Löydös on keskeinen, sillä yrityskaupan peruuntumisen ajatellaan yleisesti 

vaikuttavan negatiivisesti target-yhtiön osakekurssiin. Tulosten mukaan myös toteutumattomat 

yrityskaupat luovat arvoa target-yhtiöiden osalta.  
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1 JOHDANTO 

Yritysjärjestelyt ovat olleet rahoituksen tieteenalan kiinnostuksen kohteena 

vuosikymmenien ajan. Pro gradu -tutkielma tutkii pohjoismaisia yrityskauppoja ja 

niiden arvonluontia. Arvonluontia tutkitaan yrityskauppa- ja osakemarkkinadatan 

avulla, jotta saadaan selville, miten yrityskauppojen osapuolten osakekurssit ja 

markkina-arvot muuttuvat yrityskauppauutisten julkistamisten yhteydessä. 

Arvonluontia tutkitaan sekä toteutuneiden että toteutumattomien yrityskauppojen 

osalta. Tässä tutkielmassa on otettu keskiöön vuosien 2010 ja 2021 välillä julkistetut 

yrityskaupat, joissa osallisina ovat pohjoismaiset listatut yhtiöt. Amerikkalaisia ja 

eurooppalaisia yhtiöitä käsittelevä tutkimus hallitsee yrityskauppojen arvonluonnin 

tutkimusta; pohjoismaisia yrityksiä käsittelevää tutkimusta ei ole yhtä laajasti. Pro 

gradu -tutkielma pyrkiikin omalta osaltaan täyttämään tätä aukkoa. 

Ajallisesti hajautetun kirjallisuuden lisäksi tutkielmassa käytetään yrityskauppadataa, 

jonka avulla tutkitaan yrityskauppojen vaikutuksia yrityskauppojen osapuolten 

markkina-arvoihin. Aineiston analyysissä hyödynnetään kuvailevaa tilastoanalyysiä. 

Analysointi nojaa pitkälti keskeisten tunnuslukujen laskemiseen ja toisaalta siihen, 

miltä osin tulokset ovat yhteneviä aiemman tutkimustiedon kanssa ja ovatko ne täten 

mahdollisesti yleistettävissä. Markkina-arvoja tutkitaan eri periodeilla, jotta 

yrityskauppaan liittyvien keskeisten tapahtumien vaikutukset saadaan selvitettyä. 

Datan keräämisessä on käytetty apuna Bloomberg Terminal -ohjelmaa. Data on 

rajattu vuosien 2010 ja 2021 välisenä aikana julkistettuihin pohjoismaisiin 

yrityskauppoihin. Pohjoismaisilla yrityskaupoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

yrityskauppoja, joissa ostettava (target-yhtiö) ja ostava yhtiö ovat listattuja 

pohjoismaisia yhtiöitä. Myyjä-osapuolen kansallisuutta ei ole määritelty, sillä 

pienikin pohjoismaiden ulkopuolinen omistus myyjätahossa rajaisi muuten hyvin 

tutkielmaani sopivan yrityskaupan pois datasta.  

Empiirinen osuus koostuu kahdesta osiosta: ensimmäisessä osiossa tutkitaan 

toteutuneita yrityskauppoja ja toisessa osiossa toteutumattomia yrityskauppoja. 

Ensimmäisen osion tarkoituksena on selvittää, miten target- ja ostajayhtiöiden 

markkina-arvot reagoivat yrityskauppauutisiin ja syntyykö yrityskaupoissa 
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nettoarvoa eli lisäystä target- ja ostajayhtiön yhteenlasketussa markkina-arvossa. 

Osakekurssien ja markkina-arvojen liikkeitä tutkitaan eri periodeilla 

yrityskauppauutisen julkistamisen ympärillä.  

Toisessa osiossa tutkitaan toteutumattomia yrityskauppoja. Toisen osion 

tarkastelussa ovat vain target-yhtiöt. Data on rajattu siten, että target-yhtiöiden tulee 

olla listattuja. Erityisenä kiinnostuksen kohteen on yrityskauppauutisen julkistamisen 

vaikutuksen lisäksi se, miten yrityskaupan peruuntuminen vaikuttaa mahdolliseen 

arvonluontiin. 

Tutkielman keskeisimpänä löydöksenä ensimmäisen osion osalta on se, että target-

yhtiöt reagoivat yrityskauppauutiseen keskimäärin positiivisesti ja voimakkaasti, kun 

taas ostajayhtiöiden kurssireaktiot ovat sekä positiivisia että negatiivisia ja 

prosentuaalisesti maltillisempia kuin target-yhtiöillä. Varsinaiseen arvonluontiin 

liittyen tuloksena on, että yrityskaupat luovat arvoa. Arvonluonnin, eli 

nettoarvonluonnin, joka ottaa huomioon target- ja ostajayhtiöiden markkina-arvojen 

rahamääräiset muutokset, tarkastelussa on keskeistä ottaa huomioon yrityskaupan 

osapuolten markkina-arvojen kokoerot. Tutkielman mukaan ostajayhtiön markkina-

arvo on keskimäärin yli 6,5-kertainen target-yhtiöön nähden. Isoista kokoeroista ja 

osin vastakkaisista kurssireaktioista huolimatta yrityskaupat luovat keskimäärin 

tutkimukseni mukaan nettoarvoa. Tämä tulos on suurelta osin linjassa aiemman 

tutkimustiedon kanssa. 

Tutkielman keskeisimpänä löydöksenä toisen osion osalta on se, että myös 

toteutumattomat yrityskaupat luovat arvoa. Toisen osion menetelmä on pitkälti sama 

kuin ensimmäisessä osiossa, mutta huomiota kiinnitetään erityisesti vaikutukseen, 

jonka yrityskaupan peruuntuminen aiheuttaa target-yhtiössä. Sen lisäksi, että 

yrityskaupat luovat arvoa yrityskauppauutista edeltävän päivän ja peruuntumispäivän 

välillä, syntyy arvonluontia useimmissa tapauksissa, vastoin odotuksiani, myös 

yrityskaupan julkistamispäivän ja peruuntumispäivän välillä.  

Seuraavassa pääluvussa tarkastellaan aiempaa kirjallisuutta yrityskauppojen syihin, 

vaikutuksiin ja arvonluontiin liittyen. Ennen varsinaista empiiristä osuutta käydään 

läpi tutkimuskysymykset ja hypoteesit. Tutkimusaineisto- ja menetelmät -pääluku 
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koostuu kolmesta alaluvusta, joista ensimmäisessä käydään läpi datan keräämiseen ja 

rajaamiseen liittyvät seikat, toisessa perehdytään toteutuneisiin yrityskauppoihin ja 

kolmannessa toteutumattomiin yrityskauppoihin. Johtopäätöksissä käydään läpi 

tutkielman keskeisimmät löydökset, mahdollisuudet tulosten hyödyntämiseen 

esimerkiksi osana sijoitusstrategiaa sekä se, mitä jatkotutkimusaiheita tai -

kysymyksiä on noussut esiin. 
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2 YRITYSKAUPPOJEN SYYT, SEURAUKSET JA ARVONLUONTI 

2.1 Yritysjärjestelyiden syyt 

Kirjallisuudesta löytyy useita viitteitä ja teorioita yritysjärjestelyaktiivisuuteen 

liittyen. Trautwein (1990) esittää seitsemän yritysjärjestelyiden motiiveihin liittyvää 

teoriaa. Seitsemän teoriaa jaetaan edelleen kolmeen luokkaan teorian uskottavuuden 

mukaan. Ensimmäisessä ryhmässä ovat arvostusteoria, imperiumiteoria ja 

prosessiteoria. Toiseen ryhmään kuuluvat tehokkuus- ja monopoliteoriat ja 

kolmanteen, epäuskottavimpien teorioiden ryhmään, valtaaja- ja häirintäteoriat. 

(Trautwein, 1990.) 

Toisaalta nämä seitsemän teoriaa voidaan jakaa esimerkiksi rationaalisuuden tai sen 

mukaan, kuka osapuoli hyötyy eniten yrityskaupasta. Tehokkuus-, monopoli-, 

valtaus-, arvostus- ja imperiumiteorioissa yrityskaupan motiivina on rationaalisuus. 

Neljässä ensimmäisessä yrityskauppa hyödyttää ostavan osapuolen 

osakkeenomistajia, kun taas imperiumiteorian nähdään hyödyttävän imperiumia 

rakentavia johtohenkilöitä. Prosessiteorian motiivina ei ole rationaalinen 

päätöksenteko vaan päätöksentekoa leimaavat muun muassa informaation 

epätäydellinen analysoiminen, todellisuudesta poikkeavien liian yksinkertaistettujen 

mallien käyttäminen sekä organisaation rutiinit ja rationaalisuuden vajavaisuus. 

Häirintäteorian mukaan yrityskauppa on makroekonominen ilmiö. (Trautwein 1990.) 

Arvostusteorian mukaan sulautumiset suunnittelee ja toteuttaa johtotason henkilöt, 

joilla on markkinoita parempaa informaatiota kohdeyrityksen arvosta. Aloitteen 

tekevällä osapuolella voi olla uniikkia informaatiota toimialaan ja liiketoimintojen 

yhdistymisestä syntyvistä hyödyistä tai kohdeyrityksen mahdollisesta 

aliarvostuksesta. Velkarahoitteisen yrityskaupan tapauksessa voi samoin olla tilanne, 

jossa tarjoavalla osapuolella on informaatiota, jonka avulla liiketoiminnan oston 

jälkeiset hyödyt ovat helpommin havaittavissa. (Trautwein 1990.) Myöhemmin 

käsiteltävän tehokkuusteorian tavoin arvostusteoria on ristiriidassa Faman (1970) 

tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kanssa, jonka mukaan osakkeen hinnan pitäisi 

sisältää kaikki saatavilla oleva informaatio. Tarjoava osapuoli paljastaa yksityisen 

informaation tehdessään tarjouksen, mikä heijastuu aliarvostetun osakkeen kurssiin 
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(Trautwein 1990). Tehokkaat markkinat eivät tässä mielessä estä aliarvostettujen 

osakkeiden olemassaoloa, koska yksityiseen, vain tietyn ryhmän hallussa oleva, 

informaatio on monitulkintaista ja yhdistyvien yritysten tai liiketoimintojen kehitys 

tulevaisuudessa on kiinni monesta tekijästä ja tarjoajan yleisestä liiketoimintojen 

yhdistämiseen liittyvästä visiosta. (Trautwein 1990.) 

Imperiumiteorian mukaan yhdistymiset suunnittelevat ja toteuttavat johtohenkilöt, 

jotka maksivoivat omaa höytyään osakkeenomistajien hyödyn sijaan. Tämä teorian 

taustalla on klassinen agenttiongelma, jossa omistus ja johto on erotettu toisistaan. 

Imperiumiteorian mukaan johdon tavoitteena on liikevaihdon maksimointi 

tulostavoitteiden puitteissa ja pääomien tuoton kestävä kasvattaminen, mutta toisaalta 

myös vallan on nähty olevan johdon keskeinen motiivi yritysjärjestelyiden taustalla. 

Liikevaihdon ja tuloksen maksimoinnin sekä vallan kasvattamisen yhteydessä on 

myös havaittu johdon halukkuutta maksaa tarjouksen kohteena olevista yrityksistä 

ylihintaa ja ylioptimistisia ajatuksia tulevaisuudesta. On myös havaittu, että 

sulautuvien yhtiöiden johdossa on suurempi vaihtuvuus kuin yhtiöissä, jotka eivät ole 

olleet aktiivisia yritysjärjestelyissä. Tämä tukee hypoteesia, jonka mukaan 

yritysjärjestelyt luovat johdolle uusia urapolkuja ja näin maksimoivat johdon hyötyä 

tältä osin. (Trautwein 1990.) 

Prosessiteorian mukaan päätös yritysjärjestelystä ei ole kattavan rationaalisen 

päätöksentekoprosessin tulos. Päätöksentekoa leimaa informaation epätäydellinen 

analysointikyky, epäonnistumiset arvioinneissa ja mallit, jotka ovat 

yksinkertaistuksia todellisuudesta. Myös organisaation rutiinit ja rationaalisuuden 

vajavaisuus päätöksenteossa ovat keskeisessä osassa teoriaa. Teorian mukaan 

yritysjärjestely ei useinkaan ole kokonaisaltaisen rationaalisen 

päätöksentekoprosessin tulos vaan sisältävät epävarmuutta, puutteellista suunnittelua, 

poliittista vaikutusta ja epäselvyyttä yritysjärjestelyn kriteereistä. Myös 

yritysjärjestelyn jälkeinen johdon vaihtuvuus viittaa konflikteihin, joita syntyy 

prosessin aikana. (Trautwein 1990.) 

Tehokkuusteoria näkee sulautumiset tapana saavuttaa synergioita. Synergiat jaetaan 

kolmeen tyyppiin: rahoitussynergiat, operatiiviset synergiat ja johtamissynergiat. 

(Trautwein 1990.) 
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Rahoitussynergiat syntyvät matalammista pääomakustannuksista. Yksi tapa näiden 

rahoitussynergioiden saavuttamiseksi on madaltaa yhtiön sijoitusportfolion 

systemaattista riskiä sijoittamalla toisistaan riippumattomiin liiketoimintoihin. 

Toisaalta yrityksen kokoa kasvattamalla on mahdollista päästä käsiksi halvempaan 

pääomaan. Kolmas tapa rahoitussynergioiden saavuttamiseen on avata sisäinen 

markkina, jolloin toimitaan laajemman ja laadukkaamman informaation avulla ja 

mahdollistetaan pääomien tehokkaampi allokointi. Rahoitussynergioiden käsite on 

saanut osakseen kritiikkiä: keskeisin argumentti on, ettei tällaisien synergioiden 

saavuttaminen ole mahdollista tehokkailla markkinoilla. Tutkimusten mukaan 

evidenssiä ei ole löytynyt systemaattisen riskin laskemisesta tai sisäisen markkinan 

tuomista hyödyistä. Toisaalta yhtiön isommalla koolla on nähty olevan hyötyä 

pääomamarkkinoilla. (Trautwein 1990.) 

Operatiiviset synergiat juontuvat aiemmin erillään toimineiden yksiköiden 

yhdistämisestä, mikä mahdollistaa sekä liiketoimintayksiköiden kustannusten 

alentumisen sekä mahdollisuuden tarjota aiempaa monipuolisempia tuotteita tai 

palveluita. Tehokkuusteoriassa yhdistämisestä koituvien kustannusten ja 

saavutettavien hyötyjen punnitseminen on keskeistä. Johtamissynergiat realisoituvat, 

kun ostavan osapuolen johdon on mahdollista suunnitella ja monitoroida paremmin 

kohdeyrityksen suorituskykyä. Operatiiviset synergiat ja johtamissynergiat ovat 

saaneet osakseen kritiikkiä siitä, että synergiat eivät usein realisoidu. (Trautwein 

1990.) 

Tehokkuusteorian eräs variaatio on Jensenin (1986) johdon kilpailumalli, jossa 

yrityskauppa- ja yritysvaltausmarkkina nähdään eräänlaisena kurinpitomallina ja 

areenana johtoryhmille, jotka kilpailevat siitä, kuka pääsee hallinnoimaan yrityksen 

resursseja. Kun sisäiset prosessit isoissa yhtiöissä ovat liian hitaita, kalliita ja 

kömpelöitä yhtiön uudelleenjärjestelyyn, ovat rahoitusmarkkinat tulleet mukaan 

kuvioon. Lyhyesti sanottuna yritysvaltaukset ovat näytelleet tärkeää roolia, kun 

yrityksissä on kaivattu organisaatiomuutosta, resurssien tehokkaampaa käyttöä ja 

osakkeenomistajien suojelua, kun käytössä ovat olleet hitaat, kalliit ja toimimattomat 

prosessit.  
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Toisaalta Jensen (1986) näkee agenttikustannukset ja näihin liittyvän johtajien ja 

osakkeenomistajien välisen konfliktin vapaan kassavirran jakamisesta yhtenä 

keskeisenä syynä yritysvaltausaktiivisuuteen. Vapaa kassavirta tarkoittaa 

yksinkertaisuudessaan ”ylimääräistä” rahavirtaa, joka jää jäljelle, kun yhtiö on 

rahoittanut projektinsa, jotka se näkee kannattaviksi. Yleisesti ottaen yhtiöiden 

tehtävänä on jakaa tällainen ylimääräinen pääoma omistajilleen. Pääomien jakaminen 

vähentää yhtiön johdon hallinnassa olevia resursseja, mikä johtaa tilanteeseen, jossa 

omistajien ja johtajien intressit ovat ristiriidassa. Esimerkiksi johdon palkitseminen 

on usein yhteydessä yhtiön kokoon ja yhtiön pääomia voidaan osaltaan kasvattaa 

siten, ettei yhtiöstä jaeta ulos osinkoa. Toisaalta osingonjako voi johtaa tilanteeseen, 

jossa yhtiö joutuu keräämään rahoitusta yhtiön ulkopuolelta ja samalla johto altistuu 

rahoitusmarkkinoiden tarkastelulle, mikä taas saattaa johtaa tilanteeseen, jossa 

ulkopuolinen johtoryhmä yrittää kilpailla yhtiön ja sen resurssien hallinnoinnista. 

(Jensen 1986.) 

Tehokkuusteoria vaikuttaa olevan linjassa etupäässä osakemarkkinoilta saadun datan 

perusteella, mutta ei niinkään yhtiöiden varsinaisen suorituskyvyn osalta. Mikäli 

yhtiön tilinpäätöksiä pidetään osakekursseja luotettavimpina, pitää tehokkuusteoria 

hylätä. Mikäli taas pääomamarkkinoita pidetään tehokkaina, voidaan 

tehokkuusteoriaakin pitää validina rahoitussynergioita lukuun ottamatta, sillä niiden 

ei nähdä olevan mahdollisia tehokkailla markkinoilla. (Trautwein 1990.) 

Monopoliteorian mukaan sulautumiset suunnitellaan ja toteutetaan markkinavoiman 

saavuttamiseksi. Horisontaalisten yrityskauppojen lisäksi tämä voidaan saavuttaa 

vertikaalisten yrityskauppojen avulla. Trautwein (1990) näkee monopoliteorian 

mukaisten konglomeraattiyrityskauppojen pitävän sisällään seuraavia toimintoja: 

ristisubventointi, kilpailun rajoittaminen yhtäaikaisesti useammalla kuin yhdellä 

markkinalla ja mahdollisten kilpailijoiden alalle tulon estäminen. (Trautwein 1990.) 

Ristisubventoinnin perusideana on rahoittaa uuden markkinan valtaamista tuloilla, 

jotka saadaan muiden kuin vallattavan markkinan liiketoiminnasta. Kilpailun 

rajoittaminen yhtäaikaisesti useammilla markkinoilla voi tapahtua esimerkiksi niin 

kutsutun hiljaisen yhteistoiminnan avulla, jolloin yhtiö toimii useammalla eri 

markkinalla yhdessä kilpailijansa kanssa. Edwards (1955) ovat kehittänyt teorian, 
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jonka mukaan yhtiöt voivat toimia samoilla markkinoilla kärsivällisesti ja ikään kuin 

toisistaan välittämättä. Käytännön esimerkki tällaisesta on tilanne, jossa kilpailijat 

hankkivat jalansijaa toistensa päämarkkinoilta (Porter 1985). Toisaalta kilpailun 

rajoittaminen useammalla markkinalla on mahdollista myös vastavuorisen 

kaupanteon tai eri liiketoimintojen yhdistämisen avulla. Näitä on osin hankala 

arvioida, sillä nämä voidaan nähdä synergioihin tähtäävänä kilpailun rajoittamiseen 

tähtäävän sijaan. Kilpailun estämiseen voidaan pyrkiä muun muassa ”samankeskisten 

yrityskauppojen” avulla, jolloin markkinajohtaja pyrkii tunnistamaan markkina-

asemaansa potentiaalisesti uhkaavat toimijat. Mahdollisten markkina-asemaa 

uhkaavien toimijoiden tunnistaminen on hankalaa ja potentiaalisen kilpailun 

hankalasti havaittavissa oleva luonne on syynä sen jatkuvasti muuttuvaan kohtaloon 

kilpailuoikeuden ja kartelleihin liittyvän tutkimuksen alalla. (Trautwein 1990.) 

Valtaajateoria on kuudes mahdollinen yritysjärjestelymotiivi, jota on käsitelty 

varsinkin lehdistössä. Hypoteesia on harvoin kerrottu täysin avoimesti, mutta 

perimmäinen idea sisältyy sanaan ”valtaaja”. (Trautwein, 1990) Holderness ja 

Sheehan (1985) määrittelevät valtaajan henkilöksi, joka aiheuttaa 

varallisuudensiirtymiä vallattavan yhtiön osakkeenomistajilta. Varallisuuden 

siirtymillä voidaan tarkoittaa joko toimia, joilla estetään yhtiövaltaamista, kuten 

osakkeiden ostaminen markkinoilta preemiolla, tai tuottoja, jotka yhtiövaltaajat 

saavat onnistuneesta valtaamisesta. Kuten mainittu, kuuluu valtaajateoria 

epäuskottavimpien teorioiden joukkoon ja siinä onkin useita epäkohtia. 

Varallisuudensiirtymiin liittyvä hypoteesi on epälooginen, sillä valtaajan pitäisi 

nimenomaan maksaa preemiota osakkeenomistajille saadakseen määräävä asema 

yhtiössä. Osakkeenomistajien kiristäminen ulos yhtiöstä nähdään haitallisena 

valtaajalle ja toisaalta osittain ulosostetut osakkeenomistajat pääsisivät nauttimaan 

silti tuotoista, joita valtaamisella saadaan jatkossa aikaan. Greenmail, eli tilanne, 

jossa yhtiö pyrkii estämään valtausta ostamalla osakkeita markkinoilta, nähdään 

osakkeenomistajien varallisuutta vähentävänä. Tässäkin tilanteessa kuitenkin 

kysymys kuuluu, onko osakkeiden ostaminen preemiolla järkevää eli uskooko yhtiö 

pystyvänsä kasvattamaan osakkeen arvoa tulevaisuudessa omilla toimillaan, 

esimerkiksi uudelleenjärjestelyllä, tai onko korkeampi ostotarjous odotettavissa 

tulevaisuudessa. (Jensen 2005.)  
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Toisaalta valtaajateorian ongelmana on tieteellisen näytön puute. Vaikka 

valtaajateorian hypoteesi on se, että valtaajat ovat todellisia hyötyjiä, saivat 

Holderness ja Sheehan (1985) tutkimuksessaan erilaisia tuloksia. 69 yrityskauppaa, 

joissa ostajana tunnettu yritysvaltaaja, käsittävän tutkimuksen mukaan ostettavan 

yhtiön osakkeenomistajat hyötyivät kaikissa tapauksissa. 

Häiriöteoria kuuluu valtaajateorian kanssa kahden epäuskottavimman teorian 

joukkoon. Tämän teorian mukaan yritysjärjestelyaallot johtuvat taloudellisista 

häiriöistä. Nämä häiriöt vastaavasti vaikuttavat ihmisten odotuksiin ja aiheuttavat 

yleistä epävarmuutta; omaisuuslajien omistajat ja potentiaaliset ostajat arvottavat 

omaisuuslajeja eri tavoin epävarmuuden vallitessa. Tutkimukseni data ei ylety 2020-

luvulle, mutta uskoisin esimerkiksi Covid-19-epidemian olleen hyvä esimerkki 

tällaisesta ravintola-, matkailu- tai vaikkapa kiinteistöaloilla. Covidin takia tietyt 

toimialat muuttuivat hetkessä erittäin epäkannattaviksi, mutta pidemmällä 

tähtäimellä katsottuna voisi ajatella, että tulevaisuudessakin näillä toimialoilla voi 

edelleen tehdä hyvää liiketoimintaa. Ravintolan omistaja saattoi siis arvostaa oman 

rahaa polttavan liiketoimintansa eri tavoin kuin vaikkapa isompi ravintola-alan 

toimija, joka kestää hetkellisen tappion pienempää ravintolayrittäjää paremmin. 

Campa ja Hernando (2004) nostavat kolmeksi keskeisimmäksi yrityskauppa-ajuriksi 

synergiat, arvosijoittamisen ja johdon avainroolin. Synergiatedut, jotka mainitaan 

lähes poikkeuksetta yrityskaupan perusteluna, käsittävän muun muassa skaalaedut, 

kustannusten vähentämisen ja päällekkäisten toimintojen eliminoinnin. Tutkijat 

nostavat tähän liittyen esiin havainnon, jonka mukaan ”hajauttavat”, eli toimialojen 

väliset, yrityskaupat tuottavat keskimäärin heikompia tuloksia kuin saman toimialan 

yhtiöiden väliset yrityskaupat. Tämän havainnon voi nähdä olevan yhteydessä siihen, 

minkälaisia synergiaetuja yrityskaupassa on saavutettavissa. 

Arvosijoittamisella viitataan tässä yhteydessä siihen, että ostajayhtiöt pyrkivät 

ostamaan yhtiöitä, jotka ovat edullisia P/B-luvulla mitattuna eli yhtiöiden hinnat ovat 

maltillisia kirjanpitoarvoihin nähden. Evidenssiä on saatu sen puolesta, että yhtiöt, 

jotka ostavat P/B-luvulla mitattuna kalliita yhtiöitä, reagoivat yrityskauppauutiseen 

negatiivisesti, kun taas halpoja yhtiöitä ostavien yhtiöiden saavuttamat osaketuotot 

ovat positiivisia. (Rau & Vermaelen, 1998.) 
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Johdon avainroolilla viitataan johdon ja työntekijöiden osuuteen yhtiön omistuksesta. 

Johdon ja työntekijöiden omistus on yhteydessä ostajayhtiöiden saavuttamiin 

positiivisiin osaketuottoihin. On havaittu, että ”leveraged buyoutit” ja ”management 

buyoutit” tuottavat arvoa. Arvonluonnin nähdään syntyvän johtamissynergioista ja 

siitä, että uuden johdon varallisuudesta on tyypillisesti iso osa kiinni yhtiössä, jonka 

johto ja henkilöstö omistaa osittain. (Campa & Hernando, 2004.) 

Gugler ym. (2003) jakavat yrityskauppojen syihin liittyvät hypoteesit kolmeen 

kategoriaan. Kaksi ensimmäistä olettavat, yhdistyvien yhtiöiden johdon pyrkivän 

voittojen tai omistaja-arvon maksimointiin. Näiden hypoteesien mukaan 

yrityskaupan syynä on joko yhtiön markkina-aseman parantaminen tai vastaavasti 

kulujen madaltaminen. Kolmannen kategorian hypoteesit olettavat johdolla olevan 

muita kuin voittoihin liittyviä tavoitteita. Näitä voivat olla esimerkiksi yhtiön 

kasvattaminen tai epärationaaliset syyt, kuten johdon ylimielisyys. (Gugler ym. 

2003.) 

Pankkien välisiä yrityskauppoja tutkiessaan Houston ym. (2001) ovat niin ikään 

huomanneet yrityskauppojen syiden löytyvän niin kulujen karsimiseen kuin myös 

liikevaihdon kasvattamiseen liittyvistä hyödyistä. Kulujen karsiminen toteutetaan 

yleensä muun muassa johdon työpaikkoja leikkaamalla, pankkikonttoreita sulkemalla 

ja tukitoimintoja yhdistelemällä. Liikevaihdolliset hyödyt johtuvat esimerkiksi 

yhdistyvien pankkien tuotteiden ristiinmyymisestä eli vaikkapa osakevälityksen ja 

varainhoidon tarjoaminen asiakkaille, joita nämä palvelut eivät aiemmin tavoittaneet. 

Pankin koon kasvattaminen ja siitä seuraava mahdollinen korkokulujen laskeminen 

on niin ikään nähty syynä yrityskaupoille. (Houston ym. 2001.) 

2.2 Yritysjärjestelyiden vaikutukset 

Edellisen alaluvun perusteella yritysjärjestelyaktiivisuuteen on useita syitä. On 

luonnillista olettaa, että kirjallisuudesta löytyy tukea sille, että yritysjärjestelyiden 

vaikutuksia olisi esimerkiksi operatiiviset synergiat, vahvemman markkina-aseman 

saavuttaminen tai vaikkapa aliarvostetun yhtiön ostamisesta seuraava ostavan 

yrityksen positiivinen kurssireaktio tai kannattavuuden parantuminen, mikä 

hyödyttää sekä johtoa että osakkeenomistajia. Vaikka kirjallisuudesta on esitetty 
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myös väitteitä, joiden mukaan yritysjärjestelyt eivät ole aina rationaalisen 

päätöksenteon tulos, on silti loogista ajatella ja toivottavaa, että tutkimuksista löytyy 

tukea sille, että yritysjärjestelyt ovat tarkan harkinnan ja rationaalisen ajattelun tulos. 

Healy ym. (1992) tutkivat 50 suurinta yhdysvaltalaista vuosien 1979 ja 1983 välisenä 

aikana tapahtunutta listattujen yhtiöiden välistä yrityskauppaa. Tutkimuksessa 

löydetään näyttöä siitä, että yhdistyneiden yhtiöiden pääoman tuottavuus on 

korkeampi verrattuna edustamaansa toimialaan. Pääomien korkeampi tuottavuus 

johtaa tutkimuksen mukaan korkeampiin yrityskaupan jälkeisiin kassavirtoihin. 

(Healy ym. (1992) löytävät lisäksi positiivisen korrelaation yhtiön suurempien 

yrityskauppojen jälkeisten kassavirtojen ja yrityskauppojen julkistamisen yhteydessä 

ilmenneiden poikkeavien positiivisten osaketuottojen (osakekurssin nousu) välillä. 

Yhtiöiden taloudellisiin parannuksiin liittyvät odotukset ovat osakkeiden 

korkeamman arvostuksen pohjana. 

Gugler ym. (2003) analysoivat yritysjärjestelyitä maailmanlaajuisesti 15 vuoden 

ajalta. Tutkimuksen fokuksessa ovat yhtiöiden liikevaihto ja kannattavuus, joita 

tutkitaan vertaamalla yhdistyneitä ja ei-yhdistyneitä yhtiöitä. Tutkimuksen tulosta 

voidaan pitää erikoisena, sillä kasvaneen kannattavuuden lisäksi löydetään 

evidenssiä, jonka mukaan yhdistyneiden yhtiöiden liikevaihdot laskevat. Samoja 

tuloksia saadaan riippumatta tutkittavien yhtiöiden kansallisuudesta.  

Vaikka Guglerin ym. (2003) tutkimus viittaa siihen, että merkittävä osa 

yritysjärjestelyistä johtaa tuottojen ja tehokkuuden laskuun, voidaan silti todeta, että 

kannattavuutta tarkasteltaessa yritysjärjestelyt ovat keskimäärin kannattavia. Jos 

liikevaihtoa, eli yrityksen myyntiä, tarkastellaan, ei tulos ole yhtä yksiselitteinen 

vaan paremminkin päinvastainen. Tutkimuksen tulosta selitetään sekä tehokkuudella 

että parantuneella markkina-asemalla. Parantunut markkina-asema vaikuttaa olevan 

merkittävä yrityskauppa-ajuri isojen yhtiöiden tapauksessa ja tehokkuuden 

lisääntyminen pienempien yhtiöiden välisissä järjestelyissä. (Gugler ym. 2003.) 

Vaikuttaa siis siltä, että yhtiön parantunut markkina-asema johtaa siihen, että 

hinnoitteluvoiman lisääntyessä ja katteiden parantuessa yhtiö pystyy tekemään 

aiempaa parempaa tulosta, vaikka myyntiä olisikin vähemmän. Pienempien yhtiöiden 
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tapauksessa tuottojen kasvu nojannee enemmän synergioihin ynnä muihin 

toimintojen tehostamisiin kuin parantuneeseen markkina-asemaan ja 

hinnoitteluvoimaan. 

Guglerin ym. (2003) ja Healyn ym. (1992) tutkimustulosten kanssa ristiriitaisiakin 

tuloksia on saatu. Ravenscraft ja Scherer (1987) löytävät tuloksia, joiden mukaan 

yritysjärjestelyt johtavat yhdistyneiden yhtiöiden laskeneeseen kannattavuuteen. 

Syynä laskeneeseen kannattavuuteen nähdään yrityskaupasta seuranneet 

monimutkaiset organisaatiorakenteet, jotka johtavat kontrollin katoamiseen ja 

toisaalta kasvaneessa organisaatiossa johtamisosaamisen puutteeseen tai 

vähentyneeseen johtamismotivaatioon. Ravenscraft ja Scherer (1987) suhtautuvat 

täten skeptisesti väitteeseen, jonka mukaan yritysjärjestelyt ovat keskimäärin 

tehokkuutta lisääviä. Päinvastoin epäonnistuneilla järjestelyillä nähdään 

yhtiökohtaisten negatiivisten efektien lisäksi toimialakohtaisia negatiivisia 

vaikutuksia ja mahdollisuus toimialan taantumaan. 

Andraden ja Staffordin (2004) mukaan yritysjärjestelyillä on kaksijakoinen rooli 

taloudessa. Ensinnäkin yrityskaupoilla, kuten muillakin investoinneilla, pyritään 

kasvattamaan yhtiön pääomapohjaa tarttumalla kasvumahdollisuuksiin. 

Yrityskauppojen nähdään olevan yhteydessä sekä yhtiön myynnin että niin kutsutun 

Q-ration kasvuun. Q-ratio eli ”Tobin’s Q” vertaa yhtiön markkina-arvoa yhtiön 

kirjanpitoarvoon. 

Toisaalta yritysjärjestelyt vaikuttavat vauhdittavan toimialan supistumista sekä 

konsolidaatiota. Yrityskauppojen keskittymisen tietyille toimialoille vaikuttaa olevan 

kytköksissä toimialan kohtaamiin shokkeihin kuten deregulaatioon, öljyn hinnan 

äkillisiin muutoksiin ynnä muihin. Yritysjärjestelyiden roolista toimialan supistajana 

ja toisaalta yritysjärjestelyiden ja pääomien tehokkaan käytön negatiivisesti 

yhteydestä on näyttöä muun muassa 1970- ja 1980-luvuilta, kun taas 1990-luvulta on 

evidenssiä positiivisesta yhteydestä yritysjärjestelyiden ja pääomien tehokkaamman 

käytön välillä. Vaikka yritysjärjestelyillä haetaan keskimäärin kasvua, synergiaetuja 

ynnä muuta, ei todellisuus ole yhtä yksiselitteinen eivätkä yrityskaupat johda aina 

yhtiöiden parempaan performanssiin. Supistuvilla toimialoilla yrityskauppojen 

ostava osapuoli on keskimäärin menestyvämpi, paremmin johdettu, 
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matalampivelkainen ja pääomat ovat tehokkaammassa käytössä. Vaikka supistuvien 

toimialojen yrityskaupoissa ei nähdä samanlaisia synergiaetuja ja pääomien 

tehokkaampaa käyttöä kuin kasvavilla toimialoilla, voi parantuneesta tehokkuudesta 

löytyä silti viitteitä. (Andrade & Stafford, 2004.) 

Myös Jensen (1993) näkee yritysjärjestelyjen, esimerkiksi 1970-luvulla, olevan 

teknologiaan ja tarjontaan liittyvien shokkien ansiota. Shokkien nähdään 

aiheuttaneen monille toimialoille ylimääräistä kapasiteettia, joka poistuu toimialalta 

yritysjärjestelyiden avulla. Jensenin (1993) mukaan yritysten ja ylipäänsä toimialojen 

toimimattomat sisäiset mekanismit eivät salli yritysten ”kutistuvan”, joten 

yrityskaupat hoitavat tämän tehtävän, jolloin ylimääräiset resurssit poistuvat kypsältä 

ja supistuvalta toimialalta. Esimerkiksi nostetaan rengasteollisuus, joka koki 

teknologisen harppauksen, jonka johdosta renkaiden kesto nousi jopa 

viisinkertaiseksi aiempaan rengastyyppiin verrattuna. Vaikka toimialan suunta oli 

selkeä, monet yhtiöt eivät suostuneet hyväksymään muutosta vaan jatkoivat 

investointeja, mikä oli tehoton ratkaisu koko yhteiskunnan näkökulmasta.  

Jensen (1993) kritisoi rahoitusmarkkinoiden sääntelyä, jota alettiin harrastamaan 

erityisesti 1980-luvun loppua lähestyttäessä. Vaikka kovimmassa buumissa 1980-

luvulla tapahtui ylilyöntejä, kuten osin liian aggressiivista high yield -

velkakirjarahoituksen käyttöä, voidaan yritysjärjestelyjä pitää mekanismina, joka 

ohjaa pääomia kasvavien ja supistuvien toimialojen välillä, mikäli yritysten ja 

toimialojen sisäiset mekanismit, jotka tarvittaessa kutistavat toimialaa, eivät 

toimisikaan, kuten vaikkapa jo mainitussa rengasteollisuudessa. 

Ostaja- ja target-yhtiön osaketuottojen lisäksi Mulherinin ja Boonen (2000) 

tutkimustulokset viittaavat niin ikään siihen, että yritysjärjestelyt toimivat 

eräänlaisena voimana, joka allokoi pääomia kasvavien ja supistuvien toimialojen 

välillä. Tulokset ovat linjassa synergiateorioiden kanssa. Mulherin ja Boone (2000) 

eivät löydä tukea teorioille, jotka viittaavat yrityskauppojen taustalla olevan johdon 

aseman pönkittämisen, imperiumin kasvattamisen tai johdon ylimielisyyden tai 

suuruudenhulluuden; tulosten mukaan yrityskauppojen taustalla on pyrkimys 

arvonluontiin. 1990-luvulta kerätyn aineiston perusteella yrityskaupat, olipa niiden 
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tarkoituksena yhtiön kasvattaminen tai kutistaminen, keskimäärin tuottavat arvoa 

osakkeenomistajilleen. 

Vuosien 1985 ja 1996 välisiä pankkiyrityskauppoja tutkiessaan Houston ym. (2001) 

nostavat esiin mahdollisuuden kustannussäätöihin, jotka saavutetaan päällekkäisten 

toimintojen eliminoinnilla ja tukitoimintojen yhdistämisellä. Kuten seuraavassa 

alaluvussakin todetaan, on osakkeenomistajien saavuttamat osaketuotot suurelta osin 

riippuvaisia siitä, kuinka suuria kustannussäästöjä johto arvioi yrityskaupan 

saavuttavan. Pankkien välisissä yrityskaupoissa liikevaihdon kasvattaminen vaikuttaa 

olevan pienemmässä roolissa kuin kustannussäästöt. Kustannussäästöjen ollessa 

keskeinen seuraus, Houston ym. (2001) huomauttavat, että johto usein aliarvioi 

kustannukset, joiden avulla kustannussäästöt saadaan todellisuudessa realisoitua. 

Tästä syystä osakemarkkinat eivät yleensä hinnoittele johdon arvioita 

täysimääräisesti osakkeiden hintoihin.  

2.3 Kuinka markkinat hinnoittelevat yrityskaupat? 

Pro gradu -tutkielman kannalta on keskeistä tarkastella myös aiempaa tukimusta, 

joka liittyy siihen, miten markkina hinnoittelee yrityskaupat ja niiden osapuolet. 

Campan ja Hernandon (2004) mukaan 80- ja 90-luvuilla kerättyjen datojen 

perusteella target-yhtiöiden poikkeavat positiiviset osaketuotot ovat keskimäärin 20–

30 prosenttia, kun taas myöhemmät tutkimukset osoittavat, että tuotot ovat 

huomattavasti matalampia 2000-lukua lähestyttäessä.  

Poikkeavat positiiviset tuotot esiintyvät yrityskaupan julkaisua seuraavina päivinä; 

julkistamisen jälkeisen tarkasteluaikaikkunan pidentäminen ei vaikuta merkittävästi 

tuottojen suuruuteen. Negatiivisia tuottoja ei ole juurikaan havaittu, kun 

aikaikkunana on käytetty alle kymmentä päivää. Mielenkiintoinen on myös huomio, 

jonka mukaan poikkeavia tuottoja ilmenee jo ennen yrityskaupan julkaisua. 

Markkina toisin sanoen odottaa uutisia jo aiemmin kuin ne ovat virallisesti julkaistu. 

(Campa & Hernando 2004.) Vaikka markkinat voivat perustellusti odottaa 

yrityskauppaa ja tehdä niin kutsuttuja valistuneita arvauksia mahdollisista tulevista 

transaktioista, voi kyseessä yhtä hyvin olla myös tilanne, jossa markkinoiden eri 

osapuolilla on eri määrä informaatiota käytettävissään. 



19 

Faman (1970) tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan markkinoiden 

täydelliseen tehokkuuteen eli tilanteeseen, jossa informaatio olisi täydellisen 

symmetristä ei todellisuudessa päästä juuri koskaan. Jos tieto yrityskaupasta leviää 

epävirallisesti ennen virallista julkistamista, on tietoisilla osapuolilla mahdollisuus 

hyötyä tästä tiedosta. 

Ostajayritysten tilanne osaketuottojen osalta on vähemmän yhtenäinen. Tuloksia on 

tasaisesti negatiivisten, positiivisten ja nollatuottojen puolesta. Negatiiviset tuotot 

vaihtelevat alle yhden ja viiden prosentin välillä, kun käytössä on aikaikkuna, joka 

kattaa myös päiviä ennen yrityskaupan julkistamista. Positiivisten tuottojen osalta 

tulokset vaihtelevat yleisesti nollan ja seitsemän prosentin välillä, joskin tuotot ovat 

keskimäärin hyvin pieniä. Tutkimustulosta löytyy melko laajasti sekä arvonluonnin 

että arvontuhoamisen puolesta. Keskimäärin voidaan todeta, että ostajayritysten 

yrityskaupan julkaisun jälkeen saadut osaketuotot ovat lähellä nollaa. Poikkeavia 

tuottoja havaitaan pääosin vain yrityskaupan julkistuspäivän ympärillä. (Campa & 

Hernando 2004.) 

Kun tarkastellaan ostajayritysten omistajien saamia tuottoja pitkällä aikavälillä, on 

evidenssi selkeää poikkeavien negatiivisten tuottojen puolesta.   (Campa & Hernando 

2004.) Cavesin (1989) mukaan näiden poikkeavien negatiivisten tuottojen taustalla 

voi olla esimerkiksi se, että ostavan yrityksen osakkeenomistajat tulevat toisiin 

ajatuksiin tai vastaavasti yrityskaupasta saattaa paljastua jotakin yllättävää. Toisaalta 

mitä pidempi aika kuluu, sitä hankalampaa on osoittaa kurssikehityksen, negatiivisen 

tai positiivisen, johtuvan juuri tietystä tapahtumasta kuten yrityskaupasta.  

Dodd ja Ruback (1977) vertailevat tutkimuksessaan sekä onnistuneita että 

epäonnistuneita yritysostotarjouksia. He tutkivat yhtiöiden, sekä ostavien että 

ostettavien, kursseja 120 kuukautta yrityskauppatarjouksen julkistamisen ympärillä. 

Tutkimuksen keskeisimpänä löydöksenä ovat ostettavan yhtiön osakkeen positiiviset 

poikkeavat tuotot sekä onnistuneen että epäonnistuneen yrityskaupan yhteydessä; 

onnistuneen tarjouksen yhteydessä poikkeava tuotto on ensimmäisen kuukauden 

aikana 20,58 % onnistuneessa tarjouksessa ja 18,96 % epäonnistuneessa 

tarjouksessa. (Dodd & Ruback 1977.) 
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Ostajayritysten poikkeavia tuottoja tarkastellessaan Dodd ja Ruback (1977) eivät ole 

havainneet yhtä merkittäviä lukuja kuin target-yritysten tapauksessa. Kun target-

yritysten osakkeet tuottavat yrityskauppauutisen jälkeen noin 20 %, vaihtelevat 

ostajayritysten osaketuotot sekä ensimmäisen että tulevien kuukausien aikana nollan 

molemmin puolin. Epäonnistuneiden ostotarjousten tapauksessa epänormaali 

positiivinen tuotto ensimmäisen kuukauden aikana on keskimäärin 0,5 % kun taas 

onnistuneen ostotarjouksen tapauksessa tuotto on keskimäärin 2,83 %.  Target-

yhtiöiden poikkeavat positiiviset osaketuotot ovat merkittävästi isompia kuin 

ostajayritysten tuotot, mikä on linjassa muun tutkimuksen kanssa. (Dodd & Ruback 

1977.) 

Target-yhtiöiden ja ostajayhtiöiden väliset erot osatuotoissa ovat melko loogiset, sillä 

uuden yrityksen ostamiseen ja integroimiseen liittyy paljon riskejä ja liikkuvia 

palikoita, kun taas ostettavasti yrityksestä pitää käytännössä aina maksaa preemio 

aiempaan osakekurssiin nähden. 

EU-alueella sijaitsevien yhtiöiden välisiä vuosina 1998–2000 julkistettuja 

yrityskauppoja käsittelevässä tutkimuksessa Campa ja Hernando (2004) löytävät niin 

ikään aiemman yritysjärjestelytutkimuksen kanssa linjassa olevia tuloksia. Target-

yhtiöiden osaketuotot ovat positiivisia ja merkittäviä, kun taas ostajayhtiöiden 

osaketuotot eivät eroa merkittävästi nollasta; itse asiassa melkein 55 prosentissa 

tapauksista ostajayhtiön osaketuotot ovat negatiivisia. Target-yhtiöiden poikkeavat 

tuotot vaihtelevat vajaan kolmen ja yhdeksän prosentin välillä riippuen käytetystä 

tarkasteluajanjaksosta; paras tuotto on havaittu, kun tarkastelujakso ulottuu 30 

päivästä ennen yrityskaupan julkistamista 30 päivää julkistamisen jälkeen. (Campa & 

Hernando 2004.) 

Campa ja Hernando (2004) nostavat myös esiin havainnon, jonka mukaan ostajayhtiö 

on tyypillisesti target-yhtiötä huomattavasti isompi, mikä taas vaikuttaa 

yrityskauppojen kansantaloudelliseen nettotuottoon. Pieni prosentuaalinen 

negatiivinen ison ostajayhtiön osaketuotto voi kumota tai jopa ylittää ison 

prosentuaalisen positiivisen pienen target-yhtiön osaketuoton. Campan ja Hernandon 

(2004) tutkimuksen mukaan yrityskaupat tuottavat nettoarvonlisäystä -0,4 prosentista 

0,9 prosenttiin riippuen käytetystä tarkasteluaikaikkunasta. Niin ikään 



21 

tarkasteluaikaikkunasta riippuen 47–56 % tutkituista yrityskaupoista luovat 

nettoarvoa. Isojen ostajayhtiöiden negatiiviset tai matalat poikkeavat osaketuotot 

vaikuttavat suurelta osin kompensoivan target-yhtiöiden merkittäviä poikkeavia 

positiivisia osaketuottoja. Kansantaloudellisesta perspektiivistä markkina-

arvopainotettujen tuottojen laskeminen on keskeistä, jotta nettotuotto saadaan 

selville.  

Mulherin ja Boone (2000) tutkivat yritysostoja ja divestointeja 1990-luvulla 

mitatakseen taloudellisten shokkien vaikutusta yritysjärjestelyaktiivisuuteen ja 

toisaalta yritysjärjestelyiden nettoarvonluontia. Target-yritys on Mulherinin ja 

Boonen (2000) mukaan keskimäärin 42 % ostajayrityksen kokoinen. Suhteellisen 

koon mediaani on 27 %. Target-yhtiöiden osaketuotot ovat keskimäärin 21,2 % ja 

mediaanituotto 18,4 %. Ostajayhtiön tapauksessa tuotto on keskimäärin 0,65 %, mitä 

voidaan pitää enemmän tai vähemmän merkityksettömänä tuottona. Tutkimuksen 

mukaan nettoarvonluontia syntyi keskimäärin 3,56 %. (Mulherin & Boone, 2000.) 

Vaikka 20 % tuotto target-yhtiön osakkeessa tuntuu aluksi erittäin merkittävältä, 

vaikuttaa target-yhtiöiden pienempi koko ja ostajayhtiöiden hyvin maltilliset 

osaketuotot ja isompi koko laskevasti nettoarvonluontiin. 

Pankkien välisiä yrityskauppoja tutkiessaan Houston ym. (2001) saavat tuloksen, 

jonka mukaan ostavan yhtiön markkina-arvo laskee ja target-yhtiön markkina-arvo 

nousee yrityskaupan julkistamisen yhteydessä. 64 vuosien 1985 ja 1996 välillä tehtyä 

yrityskauppaa käsittävän tutkimuksen mukaan ostajan ja target-yhtiön yhteenlaskettu 

markkina-arvo keskimäärin nousee hieman yrityskaupan yhteydessä. Vuosien 1985 

ja 1990 välisten yrityskauppojen yhteenlaskettu arvonnousu on 0,14 %, vuosien 

1991–1996 yhteenlaskettu arvonnousu 3,11 % ja koko tarkasteluperiodin vuosien 

1985–1996 yrityskauppojen yhteenlaskettu arvonnousu 1,86 %.   Pankkien väliset 

yrityskaupat luovat keskimäärin arvoa. Houston ym. (2001) kuitenkin huomattavat, 

että yrityskaupoista aiheutuvat osaketuotot ovat vahvasti riippuvaisia 

johtohenkilöiden kustannussäästöjä koskevista arvioista.  Toisaalta markkinareaktiot 

eivät kuvasta täysimääräisesti johdon arvioita kustannussäästöistä, mikä viittaa 

markkinoiden skeptisyyteen johdon arvioita kohtaan. 
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Beitel ym. (2004) tutkivat 98 isoa eurooppalaista pankkien välistä yrityskauppaa 

vuosien 1985 ja 2000 välillä ja pyrkivät selvittämään ostaja- ja target-yhtiöiden 

saavuttamien poikkeavien tuottojen määriä ja keskeisiä ajureita. Tutkimuksen 

mukaan ostajayritykset ovat keskimäärin viisi kertaa target-yhtiöiden kokoisia sekä 

yleisesti ottaen kannattavampia ja kustannustehokkaampia. Eri aikaikkunoita 

käytettäessä huomataan selkeä, muun kirjallisuuden kanssa linjassa oleva, kaava, 

jonka mukaan target-yhtiöiden poikkeavat tuotot ovat selkeästi ostajayhtiöiden 

poikkeavia tuottoja merkittävämpiä. (Beitel ym. 2004.) 

Target-yhtiöiden tapauksessa tuottoja tarkastellaan eri aikaikkunoilla, esimerkiksi 

periodilla 20 päivää ennen yrityskauppaa ja yrityskaupan julkaisupäivä tai 

vastaavasti yksipäivä ennen yrityskaupan julkaisua ja yksi päivä julkaisun jälkeen. 

Riippuen tarkastelujaksosta target-yhtiöiden poikkeavat osaketuotot vaihtelevat yli 

kahdeksasta prosentista aina 16 % saakka. Vastaavasti ostajayhtiöiden tuotot ovat 

tarkasteltavasta aikaikkunasta riippuen -0,20 ja 0,42 % välillä. Nettoarvonluontia 

tarkasteltaessa ostaja- ja target-yhtiöiden yhteenlasketut tuotot vaihtelevat 0,91 ja 

2,01 % välillä. (Beitel ym. 2004.) Tulos on hyvin samankaltainen verrattuna 

Houstonin ym. (2001) tutkimukseen, jossa tutkittiin pankkisektorin yrityskauppoja 

Yhdysvalloissa. 

Vaikka tutkimukset viittaavat suurelta osin siihen, että yrityskauppojen 

nettoarvonlisäys on keskimäärin positiivista, on myös vastakkaisia tuloksia saatu. De 

Bodt ym. (2005) tutkivat ranskalaisia yrityskauppoja vuosina 1995–1999. 

Tarkasteltavasti aikaikkunasta riippuen positiiviset nettotuotot vaihtelevat 0,05 ja 

5,73 % välillä, kun taas negatiiviset nettotuotot vaihtelevat -0,61 ja -4,16 % välillä. 

Yhteensä 80 tarkastellusta yrityskaupasta 43 kappaleessa nettotuotot ovat negatiiviset 

eli yli puolet tutkituista yrityskaupoista eivät tuota nettoarvonlisäystä. Tutkimuksessa 

nostetaan lisäksi esille mielenkiintoinen havainto yrityskauppoihin liittyvän 

informaation vuotamiseen; De Bodt’n ym. (2005) mukaan poikkeavia tuottoja 

ilmenee usein jo 30 päivää ennen yrityskaupan julkistamista jopa tapauksissa, joissa 

markkinoilla ei ole selkeitä yrityskauppaa koskevia huhuja. Tutkitun periodin aikana 

on selkeitä viitteitä sisäpiirikaupasta.  
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Aiempien tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että jonkinasteinen konsensus 

löytyy, kun ostajayhtiöiden ja target-yhtiöiden poikkeavia osaketuottoja tarkastellaan 

erillään toisistaan. Target-yhtiöiden poikkeavat osaketuotot ovat positiivisia ja 

merkittäviä, kun taas ostajayritysten tuotot ovat hieman positiivisia tai negatiivisia, 

keskimäärin lähellä nollaa. Nettoarvonlisäystä tutkittaessa konsensusta ei ole yhtä 

helppoa selvittää, sillä osa tutkijoista löytää tukea väitteelle, jonka mukaan 

yrityskaupat tuottavat keskimäärin positiivista nettoarvonlisäystä, kun taas osa 

tutkijoista näkee yrityskaupat arvoa tuhoavina transaktioina.  

2.4 Pohjoismaiset yrityskaupat 

Yrityskauppojen arvonluontia käsittelevä tutkimus on pitkälti keskittynyt 

Pohjoismaiden ulkopuolisiin yhtiöihin, mutta jonkin verran pohjoismaistakin 

tutkimusta löytyy. Rose ym. (2017) tutkivat arvonluontia vuosien 1995 ja 2014 

välisissä yrityskaupoissa; heidän tutkimuksensa tulokset ovat pitkälti linjassa sekä 

aiemman tutkimuksen että myöhemmin käsiteltävän tutkimukseni kanssa. 

Ostajayhtiöiden tuotot ovat maltilliset, kun taas target-yhtiöiden tuotot ovat 20 % 

luokkaa. Ostajayhtiöiden omistajien saamat yrityskaupan aiheuttamat osaketuotot 

ovat keskimäärin murto-osa target-yhtiöiden omistajien saamista tuotoista. 

Vaikka tulokset ovat arvonluonnin osalta linjassa, on pohjoismaisilta markkinoilta 

löydetty eroavaisuuksia muun muassa toimialojen välisten yrityskauppojen 

arvonluonnin osalta. Esimerkiksi Raun ja Vermaelenin (1998) löytävät evidenssiä, 

jonka mukaan ostajayhtiön osaketuotot ovat korkeammat tilanteessa, jossa target-

yhtiö on arvoyhtiö kasvuyhtiön sijaan. Rose ym. (2017) eivät ole löytäneet 

pohjoismaiselta markkinalta tällaisia yhteyksiä. Vaikka tulokset ovat monilta osin 

yhteneviä muilla kuin pohjoismaisilla markkinoilla tehtyjen tutkimusten kanssa, 

voidaan todeta, että pohjoismaiset markkinat toimivat osin eri tavalla. 

Pohjoismaisten yrityskauppojen arvonluontiin keskittyvää tutkimusta on vähän. 

Varsinkaan viime vuosien yrityskauppoja huomioon ottavaa tutkimusta ei ole 

tarjolla, joten toivon pro gradu -tutkielman osaltaan valaisevan tätä aihealuetta. 
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2.5 Tutkimuksen asemointi ja tavoitteet 

Pro gradu -tutkielma tarkastelee pohjoismaisia yrityskauppoja ja niiden arvonluontia. 

Tutkielma pyrkii vastaamaan siihen, miten ostaja- ja target-yhtiöiden kurssit, ja sitä 

kautta markkina-arvot, reagoivat yrityskauppauutisiin ja luovatko yrityskaupat arvoa. 

Arvonluontia tutkitaan sekä toteutuneiden että toteutumattomien yrityskauppojen 

osalta. Hypoteesi on, että ostajayhtiöiden kurssireaktiot ovat maltillisia, lähellä 

nollaa, kun taas target-yhtiöt reagoivat yrityskauppa uutiseen voimakkaasti, mikä 

johtaa osakekurssien ja markkina-arvojen nousuun. Arvonluonnin osalta hypoteesi 

on, että yrityskaupat luovat arvoa ja että arvonluonti on lähinnä kiinni target-

yhtiöiden markkina-arvon kasvamisesta ostajayhtiön markkina-arvon pysyessä lähes 

muuttumattomana. 

Toteutumattomien yrityskauppojen tutkimisella pyritään selvittämään, syntyykö 

yrityskaupoista loppujen lopuksi positiivista vai negatiivista arvoa. Hypoteesi on, että 

target-yhtiöt reagoivat yrityskauppauutiseen dramaattisesti, mikä johtaa 

kurssinousuun ja markkina-arvon kasvamiseen. Uskomuksena on, että kurssit 

laskevat yrityskaupan kariuduttua. Hypoteesi on silti se, että myös toteutumattomat 

yrityskaupat luovat arvoa. Näkemys perustuu siihen, että yhtiöstä tehty ostotarjous 

on indikaatio markkinalle siitä, että yhtiön osakekurssi oli aliarvostettu ennen 

ostotarjousta.   
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3 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

Tutkimuskysymys ja hypoteesi ohjaavat tutkimusaineiston valintaa. Tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää, miten pohjoismaiset yrityskaupat ovat luoneet arvoa sekä 

ostajayhtiöiden että target-yhtiöiden osakkeenomistajille vuosien 2010 ja 2021 

välillä. Toteutuneiden yrityskauppojen lisäksi tutkitaan toteutumattomia 

yrityskauppoja, jotta saadaan selvitettyä, palautuuko yhtiön osakekurssi, ja samalla 

markkina-arvo, takaisin yrityskauppauutista edeltäneelle tasolle vai tapahtuuko 

näissäkin arvonluontia suuntaan tai toiseen. Tutkimus kohdistuu Suomessa, 

Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa vuosien 2010 ja 2021 välillä tehtyihin 

yrityskauppoihin.  Tutkimusaineisto koostuu yhteensä 45 yrityskaupasta. 

Tutkimusaineiston keräämiseen on käytetty Bloomberg Terminal -palvelua. 

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään yksityiskohtaisemmin tutkimusaineiston 

keräämistä ja tutkimuksen toteuttamista. 

Aineiston analyysissä hyödynnetään kuvailevaa tilastoanalyysiä. Analysointi nojaa 

pitkälti keskeisten tunnuslukujen laskemiseen ja toisaalta siihen, miltä osin tulokset 

ovat yhteneviä aiemman tutkimustiedon kanssa ja ovatko ne mahdollisesti 

yleistettävissä. Koska tutkimusaineisto käsittää vain 45 yrityskauppaa on joidenkin 

yrityskauppojen osalta voitu myös tehdä pienimuotoista tapaustutkimusta ja täten 

saada syvällisempää tietoa tietyistä kurssiliikkeistä tai tuottojen eroavaisuuksista eri 

periodeilla. 

3.1 Tutkimusaineiston valinta ja rajaaminen 

3.1.1 Toteutuneiden yrityskauppojen tutkiminen 

Pohjoismaisten yrityskauppojen arvonluonnin selvittämiseksi tutkimusaineistoa on 

rajattu seuraavilla tavoilla: 

1) Ostajayhtiön ja target-yhtiön tulee olla listattu 

2) Ostajayhtiön ja target-yhtiön tulee olla listattu pohjoismaisessa 

arvopaperipörssissä 

3) Yrityskauppa on julkaistu 01.01.2010 ja 31.12.2021 välisenä aikana 
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4) Yrityskauppa on toteutettu 

5) Transaktio on luokiteltu joko sulautumiseksi tai yritysostoksi 

6) Yrityskauppa maksetaan käteisellä 

Tarkasteluun on valittu vain listatut yhtiöt, koska niiden markkina-arvon 

muodostuminen on listaamattomia yhtiöitä tehokkaampaa ja selkeämpää, sillä 

osakkeella on yksiselitteiden arvo jokaisena kaupankäyntipäivänä. Aineisto on rajattu 

lisäksi käteisellä suoritettuihin yrityskauppoihin, jotta kauppahinnan ja toisaalta 

kaupasta syntyvän mahdollisen preemion tarkastelu on yksiselitteisempää. Muilta 

osin tutkimuskysymys on pitkälti ohjannut tutkimusaineiston rajausta: jotta 

pohjoismaisten yrityskauppojen arvonluontia saadaan selvitetty, on mukaan valittu 

yrityskaupat, joissa sekä ostaja- että target-yhtiö on listattu yhdellä pohjoismaisista 

arvopaperipörsseistä. Jotta aineisto rajautuu vain vuosille 2010–2021, on mukana 

yrityskaupat, jotka on julkaistu vuosien 2010 ja 2021 välisenä aikana ja jotka on 

julkaisun jälkeen toteutettu. Datasta on lisäksi rajattu pois muun muassa private 

placement -tyyppiset transaktiot, jotka on todennäköisesti toteutettu 

pörssikaupankäynnin ulkopuolella eli tieto yrityskaupasta on julkaistu yhtä aikaa 

kaupan toteutumisen kanssa. Tällaiset yrityskaupat eivät palvele tätä tutkimusta. 

Näiden rajausten jälkeen tutkimusaineisto koostuu yhteensä 29 yrityskaupasta. 

3.1.2 Toteutumattomien yrityskauppojen tutkiminen  

Toteutumattomia yrityskauppoja tutkitaan pitkälti samoilla rajauksilla kuin 

toteutuneita kauppoja, mutta huomio kiinnitetään vain target-yhtiöihin: 

1) Target-yhtiön tulee olla listattu 

2) Target-yhtiön tulee olla listattu pohjoismaisessa arvopaperipörssissä 

3) Yrityskauppa on julkaistu 01.01.2010 ja 31.12.2021 välisenä aikana 

4) Yrityskauppa ei ole toteutunut ja yrityskauppaprosessi on päättynyt 

5) Transaktio on luokiteltu joko sulautumiseksi tai yritysostoksi 

6) Yrityskauppa maksetaan käteisellä 

Koska aikaisemmissa tutkimuksissa target-yhtiöiden kurssiliikkeiden on todettu 

olevan ostajayhtiöiden kurssiliikkeitä voimakkaampia, tutkitaan tässä yhteydessä 
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vain target-yhtiöitä ja niiden käyttäytymistä a) yrityskauppauutisen julkistamisen ja 

b) yrityskaupan peruuntumisen yhteydessä. Rajausten jälkeen tämän osion 

tutkimusaineisto koostuu 16 yrityskaupasta. Tämän osion kiinnostus kohdistuu ennen 

kaikkea siihen, laskeeko target-yhtiön kurssi, kun yrityskauppa ei toteudu. Aiemman 

osion perusteella oletuksena on, että osakekurssi nousee merkittävästi uutisen 

yhteydessä, joten kiinnostus kohdistuu erityisesti siihen, jääkö osakekurssi 

yrityskauppauutisen julkistamista edeltänyttä tasoa korkeammalle eli syntyykö 

arvonluontia, vaikka yrityskauppa ei loppujen lopuksi toteudu. Tässä osassa 

tutkimusta huomiota kiinnitetään vain target-yhtiöihin. Ostajayhtiöiden osalta 

rajaukset ovat muilta osin samoja kuin aiemmassa osassa sillä erotuksella, että 

ostajayhtiö voi olla listattu tai listaamaton. Aiemmassa osiossa on saatu selvitettyä 

ostajayhtiöiden osakekurssien käyttäytymisen yrityskauppatilanteessa, joten tässä 

osiossa tutkimuksen fokus kohdistuu vain target-yhtiön käyttäytymiseen. 

3.2 Toteutuneiden yrityskauppojen arvonluonnin selvittäminen 

3.2.1 Yleistä 

Tutkimuksen perusideana on selvittää, miten ostaja- ja target-yhtiöiden osakekurssit 

reagoivat yrityskauppauutisiin. Osakekurssit ja niiden muutokset ovat suoraan 

yhteydessä yhtiöiden markkina-arvoihin ja täten yrityskaupoissa tapahtuvaan 

mahdolliseen arvonluontiin. Yrityskauppoja on analysoitu sekä ostaja- että target-

yhtiöiden osalta ja lisäksi on tutkittu yhtiöiden osakekursseja sekä markkina-arvoja 

yrityskauppauutisten yhteydessä. Jotta myös yrityskauppojen nettoarvonluonti 

saadaan selvitetty, on prosentuaalisten kurssimuutosten lisäksi tutkittu markkina-

arvojen muutoksia, jotta arvonluonti saadaan selvitettyä rahamääräisesti. Muun 

muassa Mulherinin ja Boonen (2000) tutkimuksessa on tehty havainto, jonka mukaan 

ostajayhtiöiden markkina-arvot ovat huomattavasti target-yhtiöiden markkina-arvoja 

isompia. Tämä johtaa siihen, että pienikin prosentuaalinen lasku ostajayhtiön 

markkina-arvossa voi potentiaalisesti kumota ison prosentuaalisen kasvun target-

yhtiön markkina-arvossa. 

Muun muassa Campan ja Hernandon (2004) havaintojen mukaan target-yhtiöiden 

kurssit alkavat reagoimaan yrityskauppauutiseen jo ennen yrityskaupan julkistamista. 
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Ostajayhtiöiden osalta tällaista havaintoa ei ole tehty. Tutkimuksessa nämä ilmiöt on 

otettu huomioon tutkimalla target-yhtiöiden osakekursseja 20 päivää ennen 

yrityskaupan julkistamista ja päivä ennen yrityskaupan julkistamista. Tutkimalla 

julkistamispäivän ja edellisen kaupankäyntipäivän lisäksi pidempää periodia ennen 

julkistamispäivää, selvitetään, alkaako markkina hinnoittelemaan yrityskauppaa 

osakekurssiin jo ennen virallista julkistamista. Ostajayhtiöiden kohdalla 

kurssiliikkeet ovat keskimäärin maltillisempia, joten vain yrityskaupan 

julkistamispäivän ja edellisen kaupankäyntipäivän välistä kurssiliikettä tutkitaan. 

Jotta yleisen markkinaliikkeen vaikutus saadaan minimoitua, lasketaan osakkeille 

nettotuotot.  Suomalaiselle yhtiölle käytetään vertailuindeksinä Helsingin pörssin 

OMXH Helsinki 25 -indeksiä, ruotsalaiselle yhtiölle Tukholman pörssin Stockholm 

OMX 30 -indeksiä ja niin edelleen. 

62 prosentissa tutkituista yrityskaupoista ostaja ja target ovat samasta maasta. Niin 

kutsuttujen ”cross-border”-yrityskauppojen osuus on siis 38 prosenttia. Target-

yhtiöistä ruotsalaisia on 41,4 %, norjalaisia 34,5 %, suomalaisia 20,7 % ja 

tanskalaisia 3,4 %. Ostajayhtiöistä ruotsalaisia on 37,95 %, norjalaisia 37,95 %, 

suomalaisia 20,7 % ja tanskalaisia 3,4 %. Dollarimääräisesti yrityskauppojen koot 

vaihtelevat 1670 miljoonan ja 6,68 miljoonan välillä, keskiarvon ja mediaanin ollessa 

337,3 miljoonaa ja 116,5 miljoonaa. Kuten aiemmassa tutkimuksessa muun muassa 

Mulherin ja Boone (2000) havaitsevat, ovat ostajayhtiöt huomattavasti target-yhtiöitä 

suurempia. Markkina-arvoja verrattaessa käytetään yrityksen markkina-arvoa päivä 

ennen yrityskaupan julkaisua. Target-yhtiön markkina-arvo on keskimäärin 15 % 

ostajayhtiön markkina-arvosta eli ostajan arvo on yli 6,5-kertainen target-yhtiöön 

nähden. 

3.2.2 Target-yhtiön arvonmuutos yrityskauppauutisen yhteydessä 

Aiemman tutkimuksen pohjalta on perusteltua odottaa, että target-yhtiöt reagoivat 

voimakkaasti yrityskauppauutiseen. Target-yhtiöiden kursseja tutkitaan 20 päivää 

ennen yrityskauppaa, 1 päivä ennen yrityskauppauutista ja yrityskauppauutisen 

julkaisu päivänä.  
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Target-yhtiöt reagoivat yrityskauppauutiseen voimakkaasti. Yrityskauppauutista 

edeltävän päivän ja yrityskauppapäivän välillä kurssinousua on havaittavissa 

keskimäärin 23,61 % mediaanin ollessa 17,26 %. Pienin havaittu kurssireaktio on 0 

%, kun taas isoin reaktio on 95,65 %. Nettotuottoa laskettaessa kurssireaktiosta 

poistetaan indeksin tuotto. Indeksi on tuottanut yrityskauppauutista edeltäneestä 

päivästä yrityskauppauutispäivään keskimäärin 0,071 % eli sen vaikutus 

nettotuottoon on hyvin vähäinen.  Target-yhtiöt reagoivat yrityskauppauutiseen sekä 

brutto- että nettotasolla positiivisesti ja voimakkaasti. Tulos on linjassa aiemman 

tutkimuksen kanssa. Muun muassa Mulherinin ja Boonen (2000) tutkimuksen 

mukaan target-yhtiöiden osaketuotot ovat keskimäärin 21,2 % ja mediaanituotto 18,4 

%. Samansuuntaisia tuloksia raportoivat myös esimerkiksi Campa ja Hernando 

(2004), joiden mukaan target-yhtiöiden osaketuotot vaihtelevat 20 ja 30 % välillä. 

 

Kuvio 1. Target-yhtiöiden kurssireaktiot yrityskauppauutispäivän ja edeltävän päivän välillä. 

Yrityskaupan koko pienenee vasemmalta oikealle mentäessä. 

Muun muassa Campan ja Hernandon (2004) havaintojen mukaan target-yhtiöiden 

kurssit alkavat reagoimaan yrityskauppauutiseen jo ennen yrityskaupan julkistamista. 

Yrityskauppauutispäivän ja edellisen päivän välisen kurssimuutoksen lisäksi 

tutkitaan kurssikehitystä yrityskauppauutispäivän ja sitä aiemman 20 

kaupankäyntipäivän välillä. Lisäksi on laskettu ostotarjouksen preemio suhteessa 20 

edeltäneen kaupankäyntipäivän keskikurssiin. Tulosten perusteella markkina alkaa 

hinnoittelemaan yrityskauppaa target-yhtiön kurssiin ainakin 20 päivää ennen 

yrityskaupan julkaisua. Yrityskauppauutispäivän ja 20 edeltävän kaupankäyntipäivän 

välinen kurssinousu on keskimäärin 31,48 %, pienimmän ollessa 1,32 % ja 

suurimman ollessa 97,08 %. Yrityskauppapäivän kurssireaktion ollessa keskimäärin 

23,61 %, vaikuttaa siltä, että yrityskauppaa on hinnoiteltu osakekurssiin keskimäärin 
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7,87 prosenttiyksikköä yrityskauppaa edeltäneiden 20 päivän aikana. Kuten 

alemmasta kuvaajasta voi todeta, ovat 20 päivän periodin tuotot melko 

johdonmukaisesti 1 päivän periodin tuottoja isompia. 

Saman efektin voi todeta myös tutkimalla yrityskaupasta saatavaa preemiota, joka on 

laskettu yrityskauppauutista edeltäneiden 20 kaupankäyntipäivän mukaan. 

Yrityskaupasta saatava preemio ei luonnollisesti ole sama asia kuin osakkeen 

kurssireaktio. Kun otetaan huomioon, että yrityskaupan toteutumispäivänä saatava 

preemio (siis ostotarjoushinnan ja osakkeen markkinahinnan erotus) on keskimäärin 

0,039 %, ollaan luvuissa hyvin lähellä toisiaan. Yrityskauppauutista edeltäneiden 20 

kaupankäyntipäivän keskikurssilla laskettu preemio on keskimäärin 29,56 %. Kun 

yrityskauppauutispäivän ja 20 edeltävän kaupankäyntipäivän välinen kurssinousu on 

keskimäärin 31,48 %, voidaan niin ikään todeta, että osakekurssi on liikkunut 

yrityskaupan julkistamista edeltäneiden 20 päivän aikana kohti ostotarjoushintaa 

ainakin keskimäärin. 

 

Kuvio 2. Target-yhtiöiden tuotot yhden ja 20 päivän periodilla. Yrityskaupan koko pienenee 

vasemmalta oikealle mentäessä. 

Tapauksissa, joissa yrityskauppauutinen ei ole aiheuttanut kurssireaktiota tai 

kurssireaktio on maltillinen, voidaan huomata, että yrityskauppauutinen on selkeästi 

hinnoiteltu kurssiin edeltäneen 20 päivän aikana. Näissä nollatuottojen tai 

maltillisten yhden päivän kurssireaktioiden tapauksissa ero yhden päivän ja 20 

päivän aikaikkunan tuotoissa vaihtelee 1,32 ja 34,86 prosenttiyksikön välillä. 

Räikeimmissä tapauksissa kyse on usein tilanteesta, jossa markkinalle on annettu 
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hyvin vahva indikaatio tulevasta yrityskaupasta jo ennen ostotarjouksen virallista 

julkistamista. Morpol ASAn ja Mowi ASAn yrityskauppa toimii tästä hyvänä 

esimerkkinä. Mowi, silloinen Marine Harvest, ilmoitti 17.12.2012 ostaneensa 48,5 % 

Morpolin osakkeista hintaan NOK 11,50/osake. Tämä oli äärimmäisen vahva 

indikaatio markkinalle siitä, että loputkin osakkeista tullaan ostamaan samaan 

hintaan lähitulevaisuudessa. Kun ostotarjous julkaistiin virallisesti 14.01.2013, oli 

osake jo ostotarjoushinnassa eikä ostotarjous aiheuttanut yrityskaupoille tyypillistä 

dramaattista markkinareaktiota.  

Yhden päivän ja 20 päivän välinen ero kurssimuutoksessa on isoimmillaan 46,67 

prosenttiyksikköä eli yrityskauppaa voidaan hinnoitella osakkeeseen ennen 

julkistamista parhaimmillaan kymmeniä prosentteja. Toisaalta useissa tapauksissa 

ero on myös negatiivinen, jopa -13,180 prosenttiyksikköä, eli markkina ei useinkaan 

haista yrityskauppaa ennen sen virallista julkaisua. 

 

Kuvio 3. Target-yhtiön yhden ja 20 päivän osaketuottojen erotus prosenttiyksiköissä. 

Yrityskaupan koko pienenee vasemmalta oikealle mentäessä. 

Yrityskauppojen arvonluontia target-yhtiöiden osalta tarkastellaan yhtiöiden 

markkina-arvojen muutoksen avulla. Target-yhtiöiden markkina-arvot päivä ennen 

yrityskauppauutista vaihtelevat 33,59 ja 2900,83 miljoonan dollarin välillä 

keskiarvon ollessa 459,45 miljoonaa dollaria. Yrityskauppauutispäivänä markkina-

arvot vaihtelevat 39,28 ja 3151,17 miljoonan dollarin välillä keskiarvon ollessa 

533,23 miljoonaa dollaria. Target-yhtiöiden markkina-arvot kasvavat 

yrityskauppauutista edeltävään päivään nähden yrityskaupan julkistamispäivänä 

keskimäärin 73,77 miljoonaa dollaria. Isoimmillaan muutos on 529,86 miljoonaa 
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dollaria. Kuten aiemmasta kappaleesta käy ilmi, on joissain tapauksissa yrityskauppa 

hinnoiteltu yhtiön osakekurssiin ja markkina-arvoon jo päiviä ennen julkistamista, 

mikä osaltaan vääristää tulosta, kun vertaamme markkina-arvoja vain yhden päivän 

aikaikkunalla.  

Target-yhtiöt reagoivat keskimäärin voimakkaasti yrityskauppauutiseen. Sen lisäksi, 

että kurssinousu on voimakas julkistamispäivän ja edellisen kaupankäyntipäivän 

välillä, voidaan havaita markkinan hinnoittelevan yrityskauppaa osakekurssiin jo 20 

päivää ennen yrityskaupan virallista julkistamista. Tulos, jonka mukaan target-yhtiön 

osake reagoi positiivisesti yrityskauppauutiseen reilut 23 %, on linjassa aiemman 

tutkimuksen kanssa. Tulos myös tukee hypoteesia, jonka mukaan 

yrityskauppauutinen nostaa target-yhtiön kurssia ja täten kasvattaa markkina-arvoa. 

Kun arvonluontia verrataan target-yhtiöiden markkina-arvoihin päivä ennen 

yrityskauppauutista, saadaan tuotoksi 16,06 %. 

3.2.3 Ostajayhtiön arvonmuutos yrityskauppauutisen yhteydessä 

Aiemmat tutkimustulokset ostajayhtiöiden osaketuotoista yrityskauppauutisten 

yhteydessä ovat hajanaisempia kuin target-yhtiöiden tuottoihin liittyvät tulokset. 

Kuten aiemmissa luvuissa käy ilmi, on tuloksia saatu sekä positiivisten, negatiivisten 

että nollatuottojen puolesta. Vaikka tulokset ovat hajanaisempia kuin target-yhtiöiden 

tapauksessa, jonkinlainen konsensus vallitsee siitä, että ostajayhtiöt reagoivat 

yrityskauppauutiseen keskimäärin maltillisemmin kuin target-yhtiöt. 

Ostajayhtiöitä tutkitaan vain yhdellä periodilla, yrityskauppauutispäivän ja edellisen 

päivän välillä. Ostajayhtiöiden kohdalla ei ole syytä odottaa poikkeavia 

kurssiliikkeitä suuntaan tai toiseen useita päiviä ennen yrityskaupan julkaisua. 

Kiinnostus kohdistuu lähinnä siihen, ovatko ostajayhtiöiden mahdolliset negatiiviset 

tuotot niin suuret, että ne voisivat kumota target-yhtiöiden keskimäärin korkeat 

positiiviset tuotot yrityskauppauutisen yhteydessä. 

Ostajayhtiöt reagoivat yrityskauppauutisiin keskimäärin maltillisesti. 

Yrityskauppauutispäivän ja edellisen kaupankäyntipäivän välillä kurssireaktio on 

keskimäärin 0,21 % mediaanin ollessa 0,00 %. Vaikka keskiarvo on lähellä nollaa, 
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on tuloksissa hajontaa, sillä maksimituotto on 5,70 % ja minimituotto -7,43 %. Kun 

otetaan huomioon indeksin tuotto, saadaan keskimääräiseksi nettotuotoksi 0,12 % 

mediaanin ollessa 0,38 %. Kun indeksit otetaan huomioon, maksimit ja minimit ovat 

edelleen vajaa 7 % ja reilut -7 %. Indeksin tuotto on keskimäärin 0,087 % eli sen 

vaikutus on jälleen vähäinen. Vaikka ostajayhtiöiden tuotoissa on hajontaa, on se silti 

huomattavasti vähäisempää kuin target-yhtiöiden tapauksessa. 

 

Kuvio 4. Ostajayhtiön osaketuotot yrityskaupan julkistuspäivän ja edellisen 

kaupankäyntipäivän välillä. Yrityskaupan koko pienenee vasemmalta oikealle mentäessä. 

Tutkimuksen tulokset ovat osin linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Esimerkiksi 

Campan ja Hernandon (2004) mukaan ostajayhtiöiden negatiiviset tuotot vaihtelevat 

alle yhden ja viiden prosentin välillä. Positiivisten tuottojen osalta tulokset 

vaihtelevat yleisesti nollan ja seitsemän prosentin välillä, joskin tuotot ovat 

keskimäärin hyvin pieniä. Doddin ja Rubackin (1977) mukaan ostajayhtiöiden tuotot 

vaihtelevat yrityskauppauutisen yhteydessä nollan molemmin puolin.  

Ostajayhtiöiden arvonluontia tarkastellessa käännetään katse jälleen yhtiöiden 

markkina-arvojen muutoksiin. Ostajayhtiöiden markkina-arvot yrityskauppauutista 

edeltävänä päivänä vaihtelevat 125,95 ja 31931,19 miljoonan dollarin välillä. 

Ostajayhtiöt ovat markkina-arvoltaan selkeästi target-yhtiöitä isompia. 

Ostajayhtiöiden markkina-arvoissa on myös isompaa hajontaa target-yhtiöihin 

nähden. Ostajayhtiön markkina-arvo ennen yrityskauppauutista on keskimäärin 

6634,25 miljoonaa dollaria. Ostajayhtiön markkina-arvon kasvaa 

yrityskauppauutispäivän ja edeltävän kaupankäyntipäivän välillä keskimäärin 0,98 

miljoonaa dollaria. Suurimmillaan kasvua on 344,12 miljoonaa dollaria ja lasku 
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suurimmillaan on 523,67 miljoonaa dollaria. Reilussa 48 % tapauksista ostajan 

markkina-arvo laskee yrityskauppauutispäivän ja edeltävän kaupankäyntipäivän 

välillä. Tästä huolimatta tutkittavat yrityskaupat ovat luoneet ostajayhtiöiden osalta 

arvoa yhteensä 28,35 miljoonaa dollaria eli vaikuttaa siltä, että yrityskaupat 

keskimäärin luovat arvoa myös ostajayhtiöiden osalta. Vaikka arvonluontia on 

tapahtunut, on se erittäin maltillista ostajayhtiöiden kokoon suhteutettuna. Kun 

vertaamme arvonluontia ostajayhtiöiden markkina-arvoihin päivä ennen 

yrityskauppaa, saamme tuotoksi 0,015 %. 

Ostajayhtiöiden arvonluonnista saatu tulos tukee osittain hypoteesia. Ostajayhtiöiden 

reaktiot yrityskauppauutisiin ovat keskimäärin maltillisia, lähellä nollaa. Toisaalta 

hajontaa löytyy -7,43 % ja 5,70 % prosentin välillä; kurssireaktioita ei voi kutsua 

kautta linjan maltillisiksi, kun tarkastellaan yksittäisiä yrityskauppoja. 

3.2.4 Yrityskauppojen nettoarvonluonti 

Yrityskauppojen nettoarvonluonnin tarkastelussa vedetään yhteen edellisten kahden 

luvun löydökset target- ja ostajayhtiöiden osalta. Nettoarvonluontia tutkitaan yhden 

päivän periodilla eli yrityskauppauutispäivän ja edellisen kaupankäyntipäivän välillä. 

Kuten aiemmissa luvuissa todetaan, ovat yrityskaupat keskimäärin luoneet arvoa 

target-yhtiöiden osalta. Suurimmassa osassa tapauksista arvonluontia tapahtuu, 

muutamassa tapauksessa arvonluonti on neutraalia eli target-yhtiön markkina-arvo ei 

muutu yrityskauppauutisen seurauksena. Alemmassa kuvaajassa arvonluonti on 

esitetty pylväsdiagrammilla; transaktion koko kasvaa vasemmalta oikealle 

liikuttaessa. 

 

Kuvio 5. Target-yhtiöiden arvonluonti miljoonissa dollareissa. Yrityskaupan koko pienenee 

vasemmalta oikealle mentäessä. 
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Ostajayhtiöiden tapauksessa arvonluontia on sekä positiiviseen että negatiiviseen 

suuntaan. Kuten aiemmin todettu, on arvonluonti ostajayhtiön osalta negatiivista noin 

48 % tapauksia. Target-yhtiöiden tapaan alempana on esitetty ostajayhtiöiden 

arvonluonti; transaktion koko kasvaa pylväsdiagrammissa vasemmalta oikealle. 

 

Kuvio 6. Ostajayhtiöiden arvonluonti miljoonissa dollareissa. Yrityskaupan koko pienenee 

vasemmalta oikealle mentäessä. 

Nettoarvonluontia tutkittaessa lasketaan siis yhteen target- ja ostajayhtiön 

arvonluonti. Nettoarvonluontia on syntynyt keskimäärin 74,75 miljoonaa dollaria. 

Nettoarvonluonti vaihtelee 413,45 miljoonan ja -410,62 miljoonan dollarin välillä 

mediaanin ollessa 26,39 miljoonaa dollaria. Yhteensä nettoarvonluontia tutkimuksen 

kohteena olevista yrityskaupoista syntyi 2,167 miljardia dollaria. Arvonluonti on 

negatiivista 24,14 prosentissa yrityskaupoista. Toisin sanoen yli kolme neljästä 

yrityskaupasta luo nettoarvoa. 
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Kuvio 7. Target- ja ostajayhtiöiden nettoarvonluonti pylväsdiagrammissa miljoonissa 

dollareissa ja nettoarvonlisäys-% yhteenlaskettuihin markkina-arvoihin suhteutettuna. 

Yrityskauppojen prosentuaalisen nettoarvonluonnin selvittämiseksi on target- ja 

ostajayhtiön nettoarvonluontia verrattu target- ja ostajayhtiön yhteenlaskettuun 

markkina-arvoon päivä ennen yrityskauppauutisen julkistamista. Keskimäärin 

yrityskaupat ovat tuottaneet yhteenlaskettuihin markkina-arvoihin nähden 2,04 %. 

Prosentuaalinen nettoarvonlisäys vaihtelee -3,21 % ja 11,67 % välillä mediaanin 

ollessa 1,56 %. Ylemmässä kuvaajassa isoin yrityskauppa on ensimmäinen ja pienin 

yrityskauppa viimeinen. Yrityskauppojen nettoarvonluonnilla, puhuttiinpa 

prosentuaalisesta tai rahamääräisestä muutoksesta, ei näytä olevan juurikaan yhteyttä 

yrityskaupan kokoon. 

Yrityskaupat luovat keskimäärin arvoa. Nettoarvonluonti yhtiöiden markkina-

arvoihin suhteutettuna yrityskauppapäivän ja edellisen päivän välillä on 2,04 % tai 

rahamääräisesti tarkasteltuna noin 75 miljoonaa dollaria. Tältä osin tutkimustulokset 

tukevat hypoteesia.  

Tutkimuksessa target-yhtiön koko on noin 15 % ostajayhtiön koosta. Tästä johtuen 

pienet prosentuaaliset liikkeet ostajayhtiön kurssissa johtavat siihen, että 

yrityskauppojen nettoarvonluonti on merkittävän negatiivista. Esimerkkeinä toimivat 

Sampo Oyj:n tai Orkla ASA:n tyyppiset isot yhtiöt, joiden noin 1,5 % negatiiviset 

kurssiliikkeet kumoavat target-yhtiöiden vajaan 16 % ja 39 % kurssinousut, jolloin 

yrityskauppojen nettoarvonluonti on negatiivista 410 miljoonaa ja 83 miljoonaa 
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dollaria. Prosentuaalisesti ajatellen ostajayhtiöiden liikkeet ovat target-yhtiöitä 

maltillisempia, mutta markkina-arvojen muutokset ovat dramaattisia verrattuna 

target-yhtiöihin. Tutkimustulokset eivät tue hypoteesia, jonka mukaan ostajayhtiön 

markkina-arvot pysyisivät lähes muuttumattomina. 

Aiempi tutkimus nettoarvonluonnista on hajanaista, joten siihen, onko tutkimus 

linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, on hankala ottaa yksiselitteisesti kantaa. 

Esimerkiksi Mulherinin ja Boonen (2000) mukaan nettoarvonluontia syntyy 

keskimäärin 3,56 %. Beitel ym. (2004) sekä Houston ym. (2001), jotka tutkivat 

pankkien välisiä yrityskauppoja, löytävät niin ikään tuloksia, joiden mukaan 

nettoarvonluontia syntyy vajaasta prosentista kahteen prosenttiin. Eriäviä 

näkemyksiä on esittänyt muun muassa de Bodt ym. (2005), joiden mukaan yli puolet 

yrityskaupoista tuottavat negatiivista nettoarvonlisäystä. 

Tutkimustulokset tukevat hypoteesia, joka liittyy target-yhtiöiden osuuteen 

nettoarvonluonnista. Ostajayhtiöiden arvonluonti on noin 50 % tapauksissa 

negatiivista, mutta nettoarvonluonti on positiivista yli 75 % tapauksissa. 

Nettoarvonluonti on siis suurelta osin kiinni target-yhtiöiden voimakkaan 

positiivisesta arvonluonnista. 

3.3 Toteutumattomien yrityskauppojen arvonluonnin selvittäminen 

3.3.1 Yleistä 

Tässä osiossa on tarkoituksena selvittää, miten target-yhtiön kurssi reagoi 

yrityskauppauutiseen sekä yrityskaupan peruuntumiseen. Kuten aiemmassakin 

osiossa, tutkitaan yhtiöiden kurssiliikkeitä, jotka taas vaikuttavat yhtiöiden markkina-

arvoihin. Tämän osion fokuksessa ovat vain target-yhtiöt. Aiemman osion perusteella 

target-yhtiöiden kurssiliikkeet ovat voimakkaita yrityskaupan julkistamisen 

yhteydessä, joten tavoitteena on tässä osiossa selvittää liikkuvatko kurssit niin ikään 

voimakkaasti alaspäin, kun yrityskaupan peruuntuminen julkistetaan. Varsinaista 

nettoarvonluontia ei tässä tapauksessa selvitetä, sillä aineistossa on mukana sekä 

listattuja että listaamattomia ostajayhtiöitä. Aiemman osion perusteella tehdään 

oletus, jonka mukaan ostajayhtiöiden kurssiliikkeet ovat keskimäärin maltillisia ja 
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täten tutkitaan vain target-yhtiöitä, joiden kurssiliikkeet ovat voimakkaampia. 

Yhtiöiden markkina-arvoja tutkitaan käyttäen yrityskauppauutista edeltäneen 20 

kaupankäyntipäivän keskiarvoa, yrityskauppauutispäivää edeltävän päivän sekä 20 

edeltävän päivän markkina-arvoa, yrityskauppauutispäivän markkina-arvoa sekä 

yrityskaupan peruuntumispäivän markkina-arvoa. 

3.3.2 Target-yhtiön arvonmuutos yrityskauppauutisen yhteydessä 

Target-yhtiön arvonmuutosta tutkitaan yrityskauppauutista edeltävien 20 päivän 

keskiarvolla, yrityskauppauutispäivää edeltävän päivän ja 20 edeltävän päivän 

kurssilla; näitä peilataan yrityskauppauutispäivän kurssiin. 

Target-yhtiöt reagoivat jälleen yrityskauppauutiseen voimakkaasti. 

Yrityskauppauutispäivän ja edeltävän kaupankäyntipäivän välillä kurssireaktio on 

keskimäärin 15,01 %. Vain yhdessä tapauksessa yrityskauppauutinen aiheuttaa 

negatiivisen kurssireaktion; kurssireaktiot vaihtelevat 40,51 % ja -0,85 % välillä 

mediaanin ollessa 11,47 %. Vaikka kurssireaktiot ovat jälleen voimakkaita, ovat ne 

keskimäärin maltillisempia kuin toteutuneiden yrityskauppojen tapauksessa, joissa 

havaittiin keskimäärin 23,61 % positiivinen kurssireaktio. Myöskään negatiivisia 

tuottoja toteutuneita yrityskauppoja tutkittaessa ei havaittu. Tulokset ovat 

voimakkaiden kurssiliikkeiden osalta linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, vaikka 

kurssit eivät nouse yhtä voimakkaasti kuin toteutuneiden yrityskauppojen 

tapauksessa. 

Kun kurssikehitystä tarkastellaan pidemmällä periodilla ennen yrityskauppauutisen 

julkistamista, löydetään samantyyppistä evidenssiä kuin tutkimuksen aiemmassa 

osiossa. Kurssireaktio yrityskauppauutispäivän ja 20 edeltävän kaupankäyntipäivän 

välillä on keskimäärin 18,71 %. Vaikuttaa siis jälleen siltä, että markkina hinnoittelee 

yrityskauppaa osakekurssiin jo ennen sen julkistamista. Toteutuneiden 

yrityskauppojen tapauksessa näiden periodien kurssireaktioiden ero on lähes 8 %; ero 

on toteutumattomien yrityskauppojen osalta 3,7 % eli huomattavasti vähemmän. 

Kuten alemmasta kuvaajasta käy ilmi, ei 20 päivän tuotto ole kautta linjan isompi 

kuin julkistuspäivän ja edeltävän kaupankäyntipäivän välinen tuotto. 
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Kuvio 8. Target-yhtiöiden tuotto päivän ja 20 päivän periodilla. Yrityskaupan koko pienenee 

vasemmalta oikealle mentäessä. 

Yrityskauppauutista edeltävän 20 päivän keskikurssiin suhteutettuna ostotarjouksen 

tarjoavat keskimäärin 22,62 % preemion. Preemion tarkastelu ei tässä tapauksessa 

ole yhtä relevanttia kuin edellisessä osiossa, sillä ostotarjouksen eivät 

toteutumattomissa yrityskaupoissa mene läpi. Toisaalta preemion tarkastelu on 

relevanttia, kun sitä verrataan edellisen osion preemioon. Preemiosta saattaa löytyä 

viitteitä siitä, miksi osa ostotarjouksista hyväksytään ja osa ei; toteutuneiden 

yrityskauppojen preemion ollessa keskimäärin lähes 30 %, voi vain 22,62 % preemio 

olla osasyynä siihen, miksi ostotarjoukset eivät ole menneet läpi. 

Arvonluontia tarkastellaan jälleen yritysten markkina-arvoja tutkimalla. Aiemman 

perusteella voidaan jälleen todeta, että target-yhtiöiden markkina-arvot kasvavat 

voimakkaasti yrityskauppauutisen julkistamisen yhteydessä. Markkina-arvo päivä 

ennen yrityskauppauutista on keskimäärin 681 miljoonaa dollaria ja yrityskaupan 

julkistamisen jälkeen keskimäärin 760 miljoonaa dollaria. Yhteenlaskettuna tässä 

osiossa tutkitut yrityskaupat tuottavat arvoa 1,27 miljardia dollaria, jota voidaan 

suhteuttaa target-yhtiöiden yhteenlaskettuun 10,9 miljardin markkina-arvoon päivä 

ennen julkistusta. 
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3.3.3 Target-yhtiön arvonmuutos yrityskaupan peruuntumisen yhteydessä 

Yhtiöiden markkina-arvot nousevat odotetusti yrityskauppauutisen julkistamisen 

jälkeen, mutta laskevatko ne yhtä dramaattisesti, kun yrityskaupan peruuntuminen 

julkistetaan? Lyhyesti sanottuna vaikuttaa siltä, että eivät. 

Toteutumattomien yrityskauppojen tapauksissa vaikuttaa siltä, että yrityskaupan 

peruuntuminen ilmoitetaan yleensä 1–2 kuukauden päästä ostotarjouksen 

julkistamisesta. Kurssireaktiot yrityskaupan julkistuspäivän ja peruuntumispäivän 

välillä ovat keskimäärin positiivisia 5,00 %. Hajontaa löytyy vajaan 37 % ja reilun    

-35 % väliltä mediaanin ollessa 4,04 %. Markkina-arvojen osalta muutos 

yrityskaupan julkistuspäivän ja peruuntumispäivän välillä on keskimäärin -11,64 

miljoonaa dollaria. Toisaalta mediaani on 2,51 miljoonaa dollaria, mikä edustanee 

tässä tapauksessa tutkimustulosta paremmin, sillä osakekurssi ja markkina-arvo 

kasvavat 75 % tapauksista. Muutamien isompien yhtiöiden negatiivisen 

kurssireaktion takia keskiarvo on negatiivinen, vaikka kurssiliike on negatiivinen 

vain 25 % tapauksista. 

Target-yhtiöiden lopullisen arvonluonnin selvittämiseksi yrityskaupan julkistamisen 

ja peruuntumisen jälkeen, tutkitaan yhtiöiden markkina-arvoja ennen yrityskaupan 

julkistamista ja niitä verrataan yrityskaupan peruuntumisen jälkeisiin markkina-

arvoihin. Kurssiliike, ja täten yhtiön markkina-arvon muutos, on yrityskaupan 

julkistamista edeltävän päivän ja peruuntumispäivän välillä keskimäärin 16,82 %. 

Kurssiliikkeet vaihtelevat -15,13 % ja 52,10 % välillä mediaanin ollessa 19,76 %. 

Kun prosentuaalista muutosta verrataan päivä ennen yrityskaupan julkistamista ja 

julkistamispäivän välisenä aikana ja toisaalta päivä ennen julkistamista ja 

peruuntumisen välisenä aikana, löytyy eroa keskimäärin 4,03 prosenttiyksikköä. 

Toisin sanoen osakkeen kurssikehitys on keskimäärin parempi, kun sitä verrataan 

yrityskauppauutista edeltävän päivän ja peruuntumispäivän välillä kuin 

yrityskauppauutista edeltävän päivän ja julkistamispäivän välillä. Samaa efektiä 

voidaan havaita myös preemioita tutkimalla. Yrityskauppauutista edeltävien 20 

päivän keskikurssilla laskettu preemio on keskimäärin 22,62 % siinä, missä 

peruuntumispäivän preemio on keskimäärin 6,96 %. Toisin sanoen osakekurssi on 

liikkunut yrityskaupan peruuntumispäivään mennessä vajaan 7 % päähän 



41 

tarjoushinnasta, kun se on 20 päivän keskikurssilla laskettuna vajaan 23 % päässä 

tarjoushinnasta. Sen lisäksi, että ostotarjouksen tarjoama preemio on kaventunut, on 

peruuntumispäivän preemio negatiivinen, eli osakekurssi on tarjoushintaa korkeampi, 

37,5 % tapauksista. 

Rahamääräisesti mitattuna target-yhtiöt luovat arvoa koko yrityskauppaprosessin 

aikana, siis päivä ennen yrityskaupan julkistamista ja yrityskaupan peruuntumisen 

välillä, keskimäärin 67,46 miljoonaa dollaria. Tätä voidaan suhteuttaa 

keskimääräiseen 681 miljoonan dollarin markkina-arvoon päivä ennen yrityskaupan 

julkistamista. Jos tarkasteluun otetaan lisäksi mukaan 20 päivän periodin ennen 

yrityskaupan julkistamista, nousee keskimääräinen arvonluonti 78,16 miljoonaan 

dollariin. Mediaanit näille periodeille ovat molemmille 7,91 miljoonaa dollaria. 

Yhteenlaskettuna yrityskaupat tuottavat arvoa 1,08 miljardia dollaria yrityskaupan 

julkistamista edeltävän päivän ja peruuntumispäivän välillä. Mikäli tarkasteluun 

otetaan myös 20 päivän periodin ennen yrityskaupan julkistamista, nousee 

arvonluonti yhteensä 1,25 miljardiin dollariin. 

Toteutumattomat yrityskaupat luovat arvoa ja näin ollen tutkimustulokset tukevat 

hypoteesia. Vastoin odotuksia yrityskauppojen peruuntuminen ei keskimäärin 

juurikaan vaikuta arvonluontiin, sillä suurimmassa osassa tapauksista yhtiöiden 

markkina-arvot kasvavat myös yrityskaupan peruuntumisen yhteydessä. Tältä osin 

tutkimustulokset eivät tue hypoteesia, jonka mukaan markkina-arvot laskevat 

yrityskaupan kariuduttua. 
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4 YHTEENVETO 

Pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka pohjoismaiset yrityskaupat 

ovat luoneet arvoa vuosien 2010 ja 2021 välillä. Arvonluontia on tutkittu sekä 

toteutuneiden että toteutumattomien yrityskauppojen osalta. Positiivista arvonluontia 

on havaittavissa sekä toteutuneissa että toteutumattomissa yrityskaupoissa. 

Tutkimustulosten mukaan yrityskauppojen arvonluonti on pitkälti kiinni target-

yhtiöiden arvonnoususta, sillä ostajayhtiöiden reaktiot yrityskauppauutisiin eivät ole 

yhtä dramaattisia kuin target-yhtiöiden. Nettoarvonluonnin perspektiivistä 

huomionarvoista on niin ikään ostaja- ja target-yhtiöiden kokoero, mikä nousee 

merkittävään rooliin varsinkin silloin, kun ostajayhtiön kurssireaktio 

yrityskauppauutisen seurauksena on negatiivinen. Joissain tapauksissa huomattavan 

ison ostajayhtiön pieni negatiivinen prosentuaalinen muutos markkina-arvossa 

kumoaa pienemmän target-yhtiön ison prosentuaalisen markkina-arvon muutoksen ja 

yrityskaupan nettoarvonluonti on negatiivinen. Tulosten mukaan yli kolme neljästä 

toteutuneesta yrityskaupasta luo nettoarvoa. 

Tutkimustulokset ovat pääosin linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Aiemmissa 

tutkimuksissa konsensus tuntuu vallitsevan lähinnä siitä, että target-yhtiöiden kurssit 

reagoivat yrityskauppauutisiin voimakkaan positiivisesti. Ostajayhtiöiden 

arvonluonnista ja sitä kautta nettoarvonluonnin osalta yhtä vahvaa konsensusta ei ole. 

Yleisesti voidaan silti sanoa, että ostajayhtiöt reagoivat yrityskauppauutiseen target-

yhtiötä maltillisemmin. Tältä osin tutkimustulokset lähinnä vahvistavat aiempaa 

tutkimustietoa. Tutkielman ansioiksi voidaan nostaa vuoteen 2021 ulottuva data, 

jonka avulla uutta tietoa on luotu myös viime vuosien pohjoismaisten 

yrityskauppojen arvonluonnista. 

Toteutumattomien yrityskauppojen osalta keskeisimmät löydökset liittyvät siihen, 

miten target-yhtiöt reagoivat yrityskaupan peruuntumiseen. Keskeisimpänä 

löydöksenä on, että target-yhtiöiden markkina-arvot eivät laske yhtä dramaattisesti 

yrityskaupan peruuntuessa kuin ne nousevat yrityskaupan julkistamisen yhteydessä. 

Tutkimustulokset osoittavat markkina-arvojen nousevan keskimäärin 5 % 

yrityskaupan julkistamisen ja peruuntumisen välisenä aikana. Tällä periodilla 
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markkina-arvon nousua havaitaan 75 % tutkittavista yrityskaupoista. Tulosten 

mukaan target-yhtiöt reagoivat myös toteutumattomissa yrityskaupoissa 

voimakkaasti yrityskauppauutiseen ja vastoin aiempia odotuksia, kurssilaskua ei 

keskimäärin ole havaittavissa yrityskaupan peruuntumisen jälkeen. Toisin sanoen 

myös toteutumattomat yrityskaupat luovat tutkimuksen mukaan arvoa target-

yhtiöiden osalta. 

Tutkimustulosten hyödyntämiseen ja toisaalta mahdollisiin jatkotutkimuksiin 

nähdään mahdollisuuksia pääosin yrityskauppojen suunnittelun ja sijoitusstrategian 

perspektiivistä. Tutkielma sivuaa sitä, mitä eroja toteutuneilla ja toteutumattomilla 

yrityskaupoilla on esimerkiksi ostotarjouksen preemion osalta. Tässä tutkielmassa 

fokuksessa ei ole ollut tutkia sitä, minkälainen ostotarjous hinnan ja muiden 

ominaisuuksien puolesta tuottaa ostajan perspektiivistä parhaita tuloksia, joten 

esimerkiksi tältä osin tutkimusta voitaisiin jalostaa. 

Myös sijoittamisperspektiivi voitaisiin ottaa mukaan jatkotutkimuksiin. Esimerkiksi 

peruuntuneita yrityskauppoja voitaisiin tutkia merger arbitrage -strategian 

perspektiivistä. Merger arbitrage -strategia toimii yleensä sillä oletuksella, että 

yrityskaupan peruuntuessa target-yhtiön osakekurssi laskee, jolloin tämän 

sijoitusstrategian perusajatuksen mukaan tuottoja voidaan saavuttaa target-yhtiön 

osaketta shorttaamalla eli lyhyeksi myymällä. Tutkielman mukaan monissa 

tapauksissa tilanne ei ole näin yksiselitteinen, sillä 75 % tapauksissa osakekurssi 

kasvaa yrityskaupan julkistamispäivän ja peruuntumispäivän välillä. Toisin sanoen, 

vaikka yrityskaupan peruuntuminen olisi näissä tapauksissa osattu ennakoida, olisi 

tyypillistä merger arbitrage -strategiaa noudattamalla epäonnistuttu kolme kertaa 

neljästä. Hyvä aihe jatkotutkimukselle olisikin tutkia syvällisemmin, mikä aiheuttaa 

osakekurssin laskun ja nousun yrityskaupan peruuntumisen yhteydessä. 
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